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EDITAL PRPPG Nº 004/2016 
(Seleção de Bolsistas de Iniciação ao Trabalho) 

 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas, 

em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, torna público que estão abertas 

as inscrições para o processo seletivo para Bolsistas de Iniciação ao Trabalho que 

desenvolverão suas atividades junto à PRPPG. 

 

1. Objetivos: 

Este edital tem o objetivo de regrar o processo seletivo para a ocupação de 

CINCO vagas de Bolsas de Iniciação ao Trabalho que estão alocadas para a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), de acordo com Edital 05/2016 da 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

 

2. Datas Importantes:  

• Inscrição: 25 de maio a 03 de junho de 2016.  

• Entrevistas: 06 de junho de 2016. 

• Divulgação dos resultados: 07 de junho de 2016.  

• Entrega de documentos para implementação: dias 07 e 08 de junho de 2016.  

 

3. Critérios de Participação: 

Para participar do Programa de Bolsas Acadêmicas, o estudante deverá:  

 Estar regularmente matriculado e frequentando curso de Graduação na 

UFPel de acordo com as vagas disponíveis (os cursos serão definidos pela 

própria unidade);  

 Não ter outras modalidades de bolsa, exceto aquelas vinculadas à Pró-

Reitoria de Assistência Estudantil – PRAE;  
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 Ter no mínimo três aprovações no semestre anterior ao ingresso na 

modalidade;  

 Ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a 

exercer e com tarefas relacionadas às bolsas de graduação;  

 Ter disponibilidade de vinte horas semanais para o exercício das tarefas 

pertinentes à concessão da bolsa. 

 

4. Documentos Exigidos na Inscrição:  

Para realizar a inscrição neste processo seletivo, o estudante deve entregar, 

na PRPPG, os documentos listados abaixo:  

 Formulário de Inscrição do Anexo I deste Edital, preenchido e assinado. 

Arquivo editável está disponível no endereço: 

http://wp.ufpel.edu.br/prae/files/2016/05/ficha-inscri%C3%A7%C3%A3o-

bolsas.doc 

 Histórico escolar atual. 

 Atestado de matrícula de 2016/1. 

 

5. Duração, Carga Horária e Valor das Bolsas: 

Nesta edição do edital os auxílios concedidos terão duração de sete meses, 

ou seja, de junho a dezembro de 2016. 

O valor mensal do auxílio é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por aluno. 

A carga horária esperada dos bolsistas é de 20h semanais. 

 

6. Descrição do Processo de Seleção  

A seleção será feita por análise de histórico e entrevista, pela equipe da 

PRPPG. Os horários das entrevistas serão agendados no momento da inscrição dos 

candidatos.  

 

 

 

http://wp.ufpel.edu.br/prae/files/2016/05/ficha-inscri%C3%A7%C3%A3o-bolsas.doc
http://wp.ufpel.edu.br/prae/files/2016/05/ficha-inscri%C3%A7%C3%A3o-bolsas.doc
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7. Resultados e Implementação das Bolsas 

O resultado deste processo seletivo será divulgado na página da PRPPG. 

Para implementação das bolsas, os alunos selecionados deverão encaminhar 

para a PRPPG cópia dos seguintes documentos:  

 Cartão do banco ou contrato de abertura de conta corrente onde conste 

todas as informações bancárias (banco, agência e número da conta 

corrente).  

 CPF. 

É vedada a utilização de conta poupança, conta conjunta e conta de 

terceiros. 

 

 

 

Pelotas, 25 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

Luciano Volcan Agostini 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Federal de Pelotas 


