Programa de Iniciação ao Trabalho Voluntário
Edital ALM 03/2018
A Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim – ALM, organismo
operativo e de apoio da Seção Brasileira da Comissão Mista
Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim–
SB/CLM, vinculada à Universidade Federal de Pelotas por força do Decreto
1.148 de 26 de maio de 1994, tendo em vista a Lei 9.608/1998 reformulada
pela Lei 13.297/16,
- que versam sobre o trabalho voluntário (sem
contrapartida remuneratória) -, no uso de suas atribuições, torna público o
presente Edital, que visa selecionar até, 3 alunos para trabalho voluntário de
início imediato e formação de cadastro de reserva.
1. INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições e envio de documentação se darão via correio eletrônico:
paulo.alm.ufpel@gmail.com, em arquivo único no formato PDF, de acordo com
o prazo estabelecido no Cronograma (item 8).
1.2 O candidato receberá a confirmação da inscrição e horário para a entrevista
no e-mail indicado na ficha de inscrição.
1.3 Candidatos que deixarem de apresentar a documentação requerida no item
5 não terão a inscrição confirmada.
2. VAGAS
2.1 Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas para estudantes que tenham
interesse em temáticas ligada ao desenvolvimento e integração regional,
conforme quadro abaixo:
N° de
Curso
Atividades
Vagas
1
Engenharia
da Atividades de manutenção em hardware
Computação/ Ciência da
e software.
Computação
2
Jornalismo/ Cinema e
Atividades relacionadas à criação de
Audiovisual/
Design
conteúdo gráfico, webjornalismo e
Digital/ Design Gráfico
assessoria de imprensa.
3. CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA:
3.1 O aluno voluntário exercerá suas atividades por 12 horas semanais. A
vigência do voluntariado será de um semestre, podendo ser renovada por
interesse do aluno e da ALM.
4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 Para participar da seleção, o aluno deverá:
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a) Estar regularmente matriculado e frequentando os seguintes cursos a partir
do 2o. semestre:
- Ciência da Computação
- Cinema e Audiovisual
- Design Digital
- Design Gráfico
- Engenharia da Computação
- Jornalismo
b) Não ter outras modalidades de bolsa / estágio, exceto aquelas vinculadas à
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil;
c) Ter no mínimo 3 (três) aprovações no semestre anterior ao da inscrição;
d) Ter algum conhecimento em língua inglesa e/ou língua espanhola (aptidão a
ser verificada mediante entrevista presencial).
5. DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
a) Ficha de inscrição conforme Anexo 1 (disponível em formato editável no site
da ALM).
b) Histórico atualizado
c) Atestado de matrícula em 2018/2
d) Currículo
6. SELEÇÃO
6.1 A seleção será feita por análise de histórico, currículo e entrevista. Na
entrevista serão realizadas perguntas em inglês e/ou espanhol.
6.2 As entrevistas serão realizadas na sede da ALM: Rua Lobo da Costa, 447,
conforme Cronograma (item 9).
7. RECURSOS
7.1 A interposição de recurso sob o resultado preliminar deverá ser
apresentada no prazo estabelecido pelo Cronograma (item 9).
7.2 O recurso deverá ser preenchido em formulário específico, disponível em
formato editável no site da ALM e submetido, no formato PDF, através do
e-mail paulo.alm.ufpel@gmail.com.
7.3 Recursos
considerados.

apresentados

fora

do

prazo

estabelecido

não

serão

8. RESULTADOS
8.1
O
resultado
final
será
divulgado
no
site
da
(https://wp.ufpel.edu.br/alm/) de acordo com o Cronograma (item 9).

ALM

7.4 Do resultado final não caberá recurso.
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9. CRONOGRAMA
Inscrições
Entrevistas
Resultado preliminar
Prazo para a interposição de
recursos
Análise dos recursos interpostos
Divulgação do resultado final
Assinatura de termo de adesão

16/08/2018 a 25/08/2018
29/08/2018
30/08/2018
31/08/2018 e 01/09/2018
03/09/2018
04/09/2018
06/09/2018

Pelotas, 15 de Agosto 2018

Prof. Dr. Gilberto Loguercio Collares
Coordenador da Agência da Lagoa Mirim
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