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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 
Centro de Ciências Socio-Organizacionais

 

Edital para Bolsa de Desenvolvimento na Unidade (BDU)

 

1.         DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Programa de Bolsas de Desenvolvimento nas Unidades Acadêmicas (BDU) tem objetivo de possibilitar que a política de planejamento
e execução do orçamento descentralizado às Unidades Acadêmicas, possa também contemplar a implantação de bolsas de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional na UFPel.
Este edital contempla 02 (duas) bolsas para atuação no Centro de Ciências Socio-Organizacionais, sendo 01 (uma) vaga para ampla
concorrência (AC) e 01 (uma) vaga para candidatos em vulnerabilidade econômica, assim distribuídas:

Quantidade/Modalidade Requisito de Graduação Descrição de atividades Requisitos Local de Trabalho

01 vaga de Ampla
Concorrência

Aluno regularmente
matriculado no curso de
Bacharelado em Turismo ou
Bacharelado em
Administração ou Tecnólogo
em Gestão Pública ou
Tecnólogo em Processos
Gerenciais

- Fazer a gestão das páginas
de rede social do Centro de
Ciências Socio-
Organizacionais;

- Produzir materiais de
comunicação e divulgação
que sejam de interesse da
Direção do CCSO;

- Fazer a Gestão do
Calendário de eventos do
CCSO;

- Auxiliar no Planejamento
e Gestão dos eventos da
direção da unidade, tais
como Acolhida dos alunos
calouros e Café com a
Direção.

Dispor de 4 horas
diárias para atuação
como bolsista
(período da tarde ou
noite)

Direção do Centro de
Ciências Socio-
Organizacionais

01 vaga para candidatos
em Vulnerabilidade
Econômica

Aluno regularmente
matriculado no curso de
Bacharelado em Turismo ou
Bacharelado em
Administração ou Tecnólogo
em Gestão Pública ou
Tecnólogo em Processos
Gerenciais

- Atualização e divulgação
de informações referentes
aos cursos de pós-
graduação do CCSO;

- Auxilio na organização e
secretaria de reuniões dos
cursos de pós-graduação do
CCSO;

- Atendimento a alunos,
professores e comunidade
externa;

- Auxilio na secretaria dos
cursos.

Dispor de 4 horas
diárias para atuação
como bolsista
(período da tarde ou
noite).

Apresentar atestado
da PRAE

Secretaria Acadêmica do
Centro de Ciências Socio-
Organizacionais

 
2.         INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por e-mail. A documentação deve ser enviada por e-mail, no PERÍODO de 20 a 27
de junho de 2022, para o endereço: priscilla.silva@ufpel.edu.br
Serão aceitas inscrições até as 23h59min de 27/06/2022 (segunda-feira).
 
Para realizar a inscrição, o candidato deve enviar e-mail com título INSCRIÇÃO PARA BOLSA CCSO e anexar:
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ficha de inscrição preenchida (anexo 01 deste edital);
histórico escolar atual;
curriculum vitae;
atestado de matrícula do atual semestre;
cópia do CPF;
comprovante de conta corrente (somente conta corrente do próprio aluno; não pode ser conta de terceiros, conjunta ou conta
poupança).

Observação 1: os candidatos inscritos para a vaga “vulnerabilidade econômica” deverão, ainda, anexar atestado da PRAE.
Observação 2: será permitida uma única inscrição por estudante, onde deverá indicar a vaga pretendida. Candidatos inscritos
para mais de uma vaga serão eliminados do processo seletivo.
 
3.         CARGA HORÁRIA, VIGÊNCIA E VALOR DAS BOLSAS
As bolsas serão concedidas no período 01/07/2022 a 31/12/2022. O valor será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, com carga
horária de 20 horas semanais, totalizando 80 horas mensais.
 
4.         REQUISITOS
Para participar do Programa de Bolsa de Desenvolvimento da Unidade (BDU), o acadêmico deverá:

estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação na UFPel, de acordo com as vagas disponíveis;
não ter outras modalidades de bolsa, exceto aquelas vinculadas a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PRAE;
ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a exercer e com tarefas relacionadas às bolsas de graduação;
ter disponibilidade de 20 horas semanais para o exercício das tarefas pertinentes à concessão da bolsa.

 
5.         SELEÇÃO
A seleção será feita por análise de histórico escolar, curriculum vitae e entrevista realizada por Comissão específica responsável pela
seleção, atendendo os requisitos da Portaria Reitor 1105/2018. As entrevistas ocorrerão no seguinte dia, horário e local:
Data: 29/06/2022 (quarta-feira)
Horário: 14h
Local: https://webconf.ufpel.edu.br/b/pri-t4h-qhy
 
6.         RESULTADO
O resultado será divulgado dia 30 de junho de 2022 (quinta-feira), na página do Centro de Ciências Socio-
Organizacionais: https://wp.ufpel.edu.br/ccso/
 
7.         CRONOGRAMA
 

Data Descrição
20  a 27 de junho de 2022 Inscrições EXCLUSIVAMENTE por e-mail
28 de junho de 2022 Homologação das inscrições e divulgação dos horários das entrevistas
29 de junho de 2022 Realização das entrevistas
30 de junho de 2022 Divulgação do resultado
01 de julho de 2022 Inicio da Bolsa

 
8.         CONTROLE DE FREQUÊNCIA
O supervisor do bolsista deverá manter controle de frequência na unidade, devendo comunicar à PRAE somente as faltas, para fins de
desconto.
 
9.         SUBSTITUIÇÃO
Em caso de desistência ou necessidade de substituição, caberá ao supervisor informar à PRAE somente as faltas, para fins de desconto.
 
10.         PAGAMENTOS
Os pagamentos são processados e encaminhados até o dia 10 de cada mês. As alterações devem ser enviadas à PRAE com prazo hábil
para alteração das listas. Caso isso não ocorra, as retificações ficarão para o mês subsequente. Os pagamentos são feitos até o dia 10 de
cada mês, salvo eventualidades que serão previamente comunicadas na página da PRAE.
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 Pelotas, 15 de junho de 2022.

 
 

         Presidente da Comissão                         Membro da Comissão                          Membro da Comissão

 

Documento assinado eletronicamente por PRISCILLA TEIXEIRA DA SILVA, Tecnólogo-formacao, em 15/06/2022, às 16:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABEL CRISTINA ROSA BARROS RASIA, Diretora, Centro de Ciências Socio-
Organizacionais, em 15/06/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Lavínia Pereira Euzébio, Usuário Externo, em 18/06/2022, às 13:39, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1729647 e o código CRC F09EA585.

Referência: Processo nº 23110.019721/2022-65 SEI nº 1729647
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