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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 

1. EDITAL 

O Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas torna público que realizará Concurso 

Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a 

Resolução 05/2014 e Instrução Normativa PRG/CPP 001/14, conforme a identificação do Campo 2:                                                                                                         
 

2. IDENTIFICAÇÃO  
 
Disciplinas com códigos: 0570216 - Topografias Aplicada a Engenharia Ambiental 

O bolsista irá contribuir também nas disciplinas de Sensoriamento Remoto e SIG. 

 
Período de Atividades: 01 de setembro a 31 de dezembro de 2014 

 
Número de vagas: 1 vaga 

 

Período e horário das inscrições: 26/08/2014 a 28/08/2014 das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 

17h00min 

 

Local das inscrições: COTADA (Secretaria Executiva do Centro de Engenharias – Rua Dona Maria, 

esquina com a Praça Domingos Rodrigues, Campus COTADA - Porto, Pelotas – RS 3ª andar). 

 
Requisitos para a inscrição:  

As Bolsas de Monitoria destinam-se as/aos discentes regularmente matriculados/as em cursos de graduação 

da UFPEL e que: 

I – não estejam cursando a primeira ou a última etapa (semestre ou ano) do curso; 

II – comprovem aprovação ou liberação na(s) atividade(s) de ensino objeto da Bolsa de Monitoria ou 

equivalente(s), a critério da unidade acadêmica; 

III – possuam disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à bolsa; 

IV – não estejam vinculados a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por qualquer entidade de 

fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os auxílios vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PRAE); 

V – quando concorrente na modalidade Monitoria - Bolsa Permanência - comprovem a assistência por 

algum dos seguintes programas geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE): moradia 

estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio instrumental odontológico e 

auxílio pré-escolar. 

 

Tipos de provas: Análise do histórico escolar e Currículo Lattes. 

 

Divulgação do resultado: 29 de agosto 2014 

                  

3. DATA E ASSINATURA 

 

Pelotas, 08  de Maio de 2014                          

____________________________________________________ 

                          Coordenador de Curso – Engenharia Ambiental e Sanitária 

 


