
27/09/2019 SEI/UFPel - 0710434 - Edital de seleção PRPPGI

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=819008&infra_siste… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

EDITAL Nº 133/2019

PROGRAMA TUTORIAL INTEGRADO VOLUNTÁRIO 

                                              A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Pelotas torna
público presente edital para selecionar alunos para trabalho voluntário de início imediato e formação de cadastro reserva.

 

                              1. INSCRIÇÕES

 

                             As inscrições e a seleção de candidatos serão realizadas diretamente na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (Campus Anglo, 4º andar, sala 409-A), conforme cronograma abaixo. Para realizar a inscrição, o
candidato deve apresentar a ficha de inscrição preenchida, histórico escolar atual e atestado de matrícula 2019/2.

 

A ficha de inscrição está disponível no Anexo I.

 

Entrega de documentação
   23 a 25/09/2019

das 14h às 19h

Seleção de candidatos (entrevista e análise

de currículo)
        26 a 30/09/2019

 

                      2. CARGA HORÁRIA  E VIGÊNCIA:

 

                    As atividades serão realizadas no período de outubro de 2019 a setembro/2020, podendo ser prorrogadas por até
mais 12 (doze) meses, com  carga horária total de 20 h semanais, totalizando 80 horas mensais.

 

                     3. REQUISITOS:

 

                    Para participar  o acadêmico deverá:

 

 Estar regularmente matriculado e frequentando Graduação na UFPel de acordo com as vagas disponíveis,
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Ter disponibilidade de vinte horas semanais para o exercício das tarefas pertinentes.

 

                   4. VAGAS

 

Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para a Coordenadoria de Pós-Graduação; 01 (uma) para a Coordenadoria de
Pesquisa e 1 (uma) para o NEOR-Núcleo de Execução Orçamentária.

 

                  5. SELEÇÃO

 

A Seleção será feita por análise de histórico e entrevista. Os horários serão previamente agendados com os candidatos, de
acordo com o número de inscritos.

 

                 6. RESULTADO

 

O resultado será divulgado na página da PRPPGI. Após a seleção, o(s) aluno(s) selecionado(s) devem apresentar cópias do
CPF e RG.

 

                7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA

 

O controle da frequência ficará a cargo da PRPPGI,que será responsável pela emissão do certificado.

                                                                                                                                                                                                     
                                       Pelotas, 19 de setembro de 2019.
 

Prof. Dr. Flávio Fernando Demarco
Pró-Reitor

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, em 19/09/2019, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0710434 e o código CRC
78199DDA.

Referência: Processo nº 23110.035627/2019-58 SEI nº 0710434
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