
 
 

Programa de Bolsas de Graduação – PBG 

Bolsas de Monitoria 2014 – CENG 

Edital para Seleção de Bolsistas Engenharia de Produção 

1. EDITAL 

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

processo seletivo para o preenchimento de vaga no Programa Bolsas de Graduação, de 

acordo com a Resolução 005/2014, Instrução Normativa (IN) PRG/CPP N°001/14, conforme a 

identificação do item 2. 

2. IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina com Código: 01 vaga para a disciplina Confiabilidade (1640051). 

Período de Atividades: de 15 de maio de 2014 a 31 de Dezembro de 2014. 
3. REQUISITOS PARA CANDIDATURA  

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. 

 Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina de Confiabilidade (1640051). 

4. DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA:  
-Telefone e e-mail do candidato para contato. 

-Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso) do/a candidato; 

-Cópia do cartão bancário do/a candidato/a selecionado/a (conta corrente em qualquer 

banco, vedada à indicação de conta poupança e/ou de conta conjunta de qualquer natureza); 

-Histórico escolar atualizado do/a candidato/a selecionado/a obtido no COBALTO; 

-Formulário de Inscrição Discente – Bolsista PBA – Modalidade Monitoria (Anexo 01 

Instrução Normativa (IN) PRG/CPP N°001/14); 

-Termo de Compromisso, preenchido e assinado pelo candidato (Anexo 02 Instrução 

Normativa (IN) PRG/CPP N°001/14). 

5. CANDIDATURAS: 

Período das Inscrições: de 8 até 12 de maio de 2014.  

O candidato devera enviar os documentos listados no item 4 deste edital devidamente 

preenchidos, assinados e escaneados diretamente para o endereço eletrônico da Professora 
Ariane Ferreira Porto Rosa: afprosa61@gmail.com 

6. SELEÇÃO: 

Tipo de Seleção: Análise do historico escolar. 



 
 

Divulgação do resultado: 13 de maio 2014 (em edital, pagina facebook do curso: 

Engenharia de Produção UFPel e no site web do curso: http://wp.ufpel.edu.br/engepro/). 

7. DATA DO EDITAL 
Pelotas, 7 de maio de 2014. 

Colegiado do Curso de Engenharia de Produção (Prédio Canguru, Lobo da Costa, n°1877). 
Universidade Federal de Pelotas, Engenharia de Produção Pelotas/RS Brasil. 

http://wp.ufpel.edu.br/engepro 

 


