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PROGRAMA DE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

  

A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN) da 

Universidade Federal de Pelotas torna público a prorrogação dos prazos 

previstos no item 6 do Edital, para e de acordo com os quadros abaixo:  

  

  

Unidade 
CCS - Seção de Publicidade e Design (SPD) 

Vagas 

Contempladas 
02 vagas (01 Demanda Social e 01 Ampla Concorrência) 

Requisitos dos 

candidatos 

  

• Alunos de graduação matriculados em cursos de Graduação na 

UFPel; 

• Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar 

às atividades ligadas à bolsa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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• Não estar vinculado(a) 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); 

• Estar regularmente matriculado no curso de Design Gráfico ou 

Design Digital; 

• Ter cursado, no mínimo, 2 (dois) semestres do curso; 

• Sem ocorrências de reprovação ou infrequência em seu histórico 

acadêmico. 

• Ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a 

exercer e com as tarefas relacionadas à bolsa. 

  

Datas e Local 

de Inscrição 

Inscrições de 14 a 18 de abril de 2021, exclusivamente pelo e-

mail publicidade.ccs@ufpel.edu.br, com o assunto “Seleção de Bolsistas” 

Documentos 

para Inscrição 

  

• Ficha de Inscrição 

(disponível https://wp.ufpel.edu.br/prae/files/2019/03/ficha-

inscri%C3%A7%C3%A3o-bolsas-desenvolvimento-

institucional.doc); 

• Histórico Escolar UFPel fornecido pelo CRA ou cobalto; 

• Currículo Vitae; 

• Portfólio em arquivo PDF ou disponibilizar link para site na web. 

  

O candidato que não enviar algum dos documentos por e-mail será 

eliminado do processo. 

Data e Local 

da Seleção 

Data: 22 de abril de 2021 

Local: Ambiente virtual (o link para a sala será enviado pelo e-mail do 

candidato, até a véspera da seleção) 

Critérios para a seleção: Os candidatos serão avaliados por uma comissão 

composta por dois (02) servidores do setor que atribuirão notas de acordo 

com os seguintes critérios e pesos: 

• Currículo e Histórico Escolar (peso 2) 

• Portfólio (peso 6) 

• Entrevista (peso 2) 

  

Responsável Leonardo de Jesus Furtado 

   

 

Unidade CCS - Núcleo de Comunicação Institucional - Jornalismo 

Vagas 

Contempladas 
01 vaga (Demanda Social) 

Requisitos dos 

candidatos 

• Alunos de graduação matriculados em cursos de Graduação na UFPel; 

• Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar 

às atividades ligadas à bolsa; 

• Não estar vinculado(a) 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); 

• Estar cursando no mínimo o 5° semestre do curso de Jornalismo e ter 

sido aprovado nas disciplinas de “Língua Portuguesa para o 

Jornalismo”, “Produção de Notícia”, “Jornalismo Impresso”, 

Produção e Revisão de Texto Acadêmico” e “Assessoria de 

Imprensa”. 
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Datas e Local 

de Inscrição 

Inscrições de 14 a 18 de abril de 2021, exclusivamente pelo e-

mail ccs.ufpel@gmail.com, com o assunto “Seleção de Bolsistas” 

Documentos 

para Inscrição 

  

• Ficha de Inscrição 

(disponível https://wp.ufpel.edu.br/prae/files/2019/03/ficha-

inscri%C3%A7%C3%A3o-bolsas-desenvolvimento-institucional.doc

); 

• Histórico Escolar UFPel fornecido pelo CRA ou cobalto; 

• Currículo Vitae; 

  

O candidato que não enviar algum dos documentos por e-mail será 

eliminado do processo. 

Data e Local 

da Seleção 

Datas: dias 20 e 22 de abril de 2021 

  

Local: Ambiente virtual (o link para a sala será enviado pelo e-mail do 

candidato, até a véspera da seleção) 

Critérios para a seleção: A seleção do estagiário destinado à vagas para a área 

de Jornalismo da Coordenação de Comunicação Social (CCS) será realizada 

em duas etapas, sendo ambas eliminatórias e classificatórias. 

1ª etapa: Prova subjetiva que consistirá na elaboração de matéria jornalística 

sobre tema a ser apresentado no dia da prova. Para a correção da prova 

subjetiva, serão levados em consideração a adequação do texto jornalístico, a 

correção gramatical, coesão e coerência do texto, bem como adequação ao 

tema proposto. 

2ª etapa: Os candidatos considerados aptos na primeira etapa serão 

entrevistados e avaliados, sendo posteriormente divulgado o resultado final. 

A avaliação se dará a partir do histórico escolar com relação à média geral, 

número de reprovações e frequência, experiência nas áreas afins e análise da 

entrevista. 

Os candidatos serão avaliados por uma comissão composta por quatro (04) 

servidores do setor. 

Responsável Silvana Moreira 

  

  

Unidade CCS – Núcleo de Radiodifusão Pública 

Vagas 

Contempladas 
02 vagas (01 Demanda Social; 01 Ações Afirmativas) 

Requisitos dos 

candidatos 

  

• Alunos de graduação matriculados no curso de Jornalismo da UFPel; 

• Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar 

às atividades ligadas à bolsa; 

• Não estar vinculado(a) 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); 

Datas e Local 

de Inscrição 

Inscrições de 14 a 18 de abril de 2021, exclusivamente pelo e-

mail rafaelfcava@gmail.com, com o assunto “Seleção de Bolsistas” 

Documentos 

para Inscrição 

  

• Ficha de Inscrição 

(disponível https://wp.ufpel.edu.br/prae/files/2019/03/ficha-

inscri%C3%A7%C3%A3o-bolsas-desenvolvimento-institucional.doc

); 

• Histórico Escolar UFPel fornecido pelo CRA ou cobalto; 
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O candidato que não enviar algum dos documentos por e-mail será 

eliminado do processo. 

Data e Local 

da Seleção 

Data: 20 de abril de 2021 

Local: Ambiente virtual (o link para a sala será enviado pelo e-mail do 

candidato, até a véspera da seleção) 

Critérios para a seleção: Os candidatos serão avaliados por uma comissão 

composta por dois (02) servidores do setor que atribuirão notas de acordo 

com os seguintes critérios e pesos: 

• Histórico Escolar (peso 5) 

• Prova prática de conhecimentos específicos (redação para rádio e 

locução) (peso 5) 

  

Responsável Rafael Fagundes Cavalheiro 

  

  

Unidade CCS – Audiovisual 

Vagas 

Contempladas 
01 vaga (Ampla Concorrência) 

Requisitos dos 

candidatos 

  

•  Estar cursando no mínimo o 5° semestre do curso de Cinema e 

Audiovisual; 

• ou estar cursando no mínimo o 5° semestre do curso de Cinema de 

Animação; 

• ou estar cursando no mínimo o 5° semestre do curso de Jornalismo. 

• Ter conhecimento em softwares de edição de vídeo. 

• Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar 

às atividades ligadas à bolsa; 

• Não estar vinculado(a) 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); 

Datas e Local 

de Inscrição 

Inscrições de 14 a 18 de abril de 2021, exclusivamente pelo e-mail 

videosccs.ufpel@gmail.com, com o assunto “Seleção de Bolsistas” 

Documentos 

para Inscrição 

  

• Ficha de Inscrição 

(disponível https://wp.ufpel.edu.br/prae/files/2019/03/ficha-

inscri%C3%A7%C3%A3o-bolsas-desenvolvimento-institucional.doc

); 

• Histórico Escolar UFPel fornecido pelo CRA ou cobalto; 

• Portfólio (enviar via WeTransfer, junto à ficha de inscrição). 

O candidato que não enviar algum dos documentos por e-mail será 

eliminado do processo. 

Data e Local 

da Seleção 

Datas: dias 20 e 22 de abril de 2021 

Local: Ambiente virtual (o link para a sala será enviado pelo e-mail do 

candidato, até a véspera da seleção) 

Critérios para a seleção: Os candidatos serão avaliados por uma comissão 

composta por dois (02) servidores do setor que atribuirão notas de acordo 

com os seguintes critérios e pesos: 

• I - Avaliação do Histórico Escolar; 

• II - Avaliação do Portfólio; 

• III – Entrevista. 

Responsável André Barcellos 
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Paulo Roberto Ferreira Jr. 

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento 
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