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1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Geração de Renda e Permanência, Coordenado pelo Professor Mário Renato de Azevedo 

Júnior, Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE da Universidade Federal de Pelotas, torna 
público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de uma vaga no Programa Bolsas Acadêmicas, de 

acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 05/18, conforme a identificação do 
Campo 2.                                                                                                                                       

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do Projeto de Ensino: Geração de Renda e Permanência 
Nome do/a Coordenador: Mário Renato de Azevedo Júnior 

Período de Atividades: 04/05/2018 a 31/12/2018 

Número de vagas: 01 
Período e horário das inscrições: De 26 de abril a 02 de maio de 2018, até as 23h59m 

Local das inscrições: Inscrições online pelo link  

https://docs.google.com/forms/d/1iVH8G1TQ7OLTezdBoDSn3-pLMRRC9PNWT0gKfT5yDSM/edit  

Requisitos para a inscrição: Os documentos a serem apresentados são: atestado de matrícula e histórico escolar, 
grade de horários disponíveis, Os requisitos mínimos exigidos para inscrição de candidatos à 

bolsa são os seguintes: a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel; b) não 

receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os auxílios recebidos pela Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e não ter vínculo empregatício de qualquer natureza. c) 

dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao projeto onde irá atuar 

presencialmente; d) Preencher o formulário on line; e) ter conhecimentos de técnicas de artesanato 
capazes de gerar renda; f) estar regularmente matriculado no curso de Artes Visuais.   

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: O processo de seleção dos candidatos ocorrerá por comissão 

formada por Assistentes Sociais da PRAE constando das seguintes etapas: Análise do histórico 
escolar (Peso 2), - Grade de horários – disponibilidade (Peso 2), análise da ficha de inscrição 

(Peso 3), entrevista (Peso 3). 

Data e horário da entrevista: 03 de maio de 2018, quinta-feira, às 14:00 horas  

Local da entrevista: PRAE, Rua Almirante Barroso, 1202. 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 26 de abril de 2018.                      
 

     

      

Mário Renato de Azevedo Júnior 
Coordenador do Projeto de Ensino Geração de Renda e Permanência 
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