
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS  

 

Edital PRAE 001/2017 

 

   A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal 

de Pelotas torna público que está aberto o prazo de seleção de bolsistas ao “Programa 

de Bolsas Acadêmicas – PBA – Bolsas de Iniciação ao Trabalho”, de acordo com a 

Resolução nº 05, de 03 de abril de 2014, do COCEPE, observando o seguinte: 

  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 As Bolsas de Iniciação ao Trabalho têm por objetivo promover a iniciação ao 

trabalho técnico profissional e de gestão acadêmica dos discentes de graduação na 

UFPel. Essas bolsas compreendem a modalidade de aprendizagem dentro dos 

ambientes administrativos da universidade, sob o acompanhamento de um supervisor 

do setor onde o aluno possa vir a atuar, visando melhorar as condições de estudo e 

permanência. A atuação dos bolsistas selecionados neste edital será de apoio ao 

processo de matrículas, numa ação conjunta da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE) e da Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA).  

  

2. INSCRIÇÕES 

  As inscrições serão realizadas diretamente na PRAE (Av. Bento Gonçalves, 

3395), nos seguintes dias e horários: 

 22/02 - 09 às 12h e 13:30 às 17:30h 

 23/02 - 09 às 12h e 13:30 às 17:30h 

 24/02 - - 09 às 12h 

 

 Para realizar a inscrição o candidato deve apresentar a ficha de inscrição (Anexo 

1 deste edital) preenchida, acompanhada do Histórico Escolar atualizado. 

  

3. CARGA HORÁRIA, VIGÊNCIA E VALOR DAS BOLSAS: 

  As bolsas serão concedidas no período de março de 2017. 
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 O valor será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com carga horária total de 20 h 

semanais, totalizando 80 horas mensais. 

  

4. REQUISITOS: 

 Para participar do Programa de Bolsas Acadêmicas, 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 à Pró-Reitoria 

de Assistência Estudantil – PRAE; 

 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. Para a atuação nas atividades relativas à 

função a ser desempenhada será condição para a seleção a disponibilidade 

de um turno completo (manhã ou tarde), nos seguintes horários: 08 às 

12h ou 13:30 às 17:30h.  

  

5. VAGAS           

 Serão selecionados seis bolsistas (três para cada turno) para atuarem junto à 

PRAE durante o mês de março.  

 

6. DAS ATIVIDADES 

 Os bolsistas selecionados auxiliarão no processo de orientação aos 

candidatos do edital de matrícula das vagas remanescentes do SISU 2017-1. As 
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orientações abordarão o preenchimento dos formulários online disponibilizados 

em edital, assim como dos aspectos relacionados à assistência estudantil.  

 

7. SELEÇÃO 

  A seleção será realizada no dia 24/02, às 14h, na PRAE. Os critérios de seleção 

serão os seguintes:  

a) Análise do histórico e da situação de matrícula; 

b) Entrevista, considerando os seguintes aspectos, em ordem de importância: 

 - Conhecimento e tempo de participação nos programas de assistência 

estudantil – UFPel 

 - Aproveitamento escolar 

 

 

8. Resultado 

 O resultado será divulgado na página da PRAE/UFPel. 

  

 Pelotas, 22 de fevereiro de 2017 

  

 

  

Mario Renato de Azevedo Júnior 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
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FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 

 

Nome do candidato: ______________________________________________________ 

Número de matrícula: ___________  Curso: ____________________________________ 

Semestre em que está matriculado: ________  Carteira de Identidade: ________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

Telefones: ______________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Está vinculado a algum Programa de Assistência Estudantil - PRAE? 

(   ) Não     (   ) Sim  

Em qual(is) dos Programas de Assistência Estudantil - PRAE está vinculado?   

 (   ) Moradia Estudantil (   ) Auxílio Moradia  (   ) Auxílio Alimentação

 (   ) Auxílio Transporte (   ) Auxílio Pedagógico 

 (   ) Auxílio Deslocamento (   ) Auxílio Instr. Odontológico 

 (   ) Programa Bolsa Permanência (   ) Outro:_____________________________ 

Desde quando estás inserido nos Programas de Assistência Estudantil – PRAE? 

  ________________ (mês) / _______(ano)   

Qual o turno disponível para a bolsa?  (   ) Manhã     (   ) Tarde 

Data: ____/_____/ 2017 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Observação: Anexar o Histórico Escolar atualizado 


