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BOLSA DE GRADUAÇÃO 

1. Atividades do Bolsista 

a) Execução das atividades do PROBEN (Programa de Bom Uso Energético) da Universidade 

Federal de Pelotas; 

b) Apoio no desenvolvimento das atividades do LABCEE; 

c) Apoio no desenvolvimento das atividades do LINSE (Laboratório de Inspeção de Eficiência 

Energética em Edificações). 

2. Vagas 

a) 04 (quatro) vagas, sendo 3 (três) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga para 

candidato em vulnerabilidade social. 

3. Carga horária 

a) 20 horas semanais. 

4. Requisitos dos candidatos 

a) Três (03) vagas para alunos regularmente matriculados e que estejam cursando, a partir 

do segundo semestre, os cursos de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia(s) e que 

disponham de 20 horas semanais para atuar no projeto. Conhecimento desejável em 

eficiência energética (RTQ-C  e/ou INI-C). Conhecimento obrigatório indicado a seguir: 

a.1) Uma (01) vaga para alunos com conhecimento comprovado em CAD; 

a.2) Uma (01) vaga para alunos com conhecimento comprovado em BIM; 

a.3) Uma (01) vaga para alunos com conhecimentos comprovados em simulação 

energética pelo Energy Plus. 

 

b) Uma (01) vaga para aluno regularmente matriculado e que esteja cursando, a partir do 

segundo semestre, os cursos de Design Gráfico ou Digital e que disponha de 20 horas 

semanais para atuar no projeto.  

A atuação considera as necessidades ligadas ao setor dos projetos deste Edital, em 

situações nas quais o Design pode exercer sua prática, tendo como alguns dos focos o 

trabalho junto às redes sociais na internet e o site, de modo que o público principal das 

ações é o da própria Universidade, deste modo é esperado do candidato: 

b.1) Conhecimentos oriundos do campo do Design que concernem à prática 

projetual nessa área, seus métodos e processos; 

b.2) Aptidão em operar softwares gráficos, a título de exemplo: Illustrator, 

Photoshop, Figma, dentre outros; 

b.3) Noções de planejamento em Comunicação e Marketing. 
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5. Inscrições e Seleção 

a) Período de inscrições: 16 de novembro a 02 de dezembro de 2021; 

Obs1: O histórico escolar atualizado deve ser anexado no ato da inscrição e, no caso de 

bolsa de VULNERABILIDADE SOCIAL, o aluno deverá comprovar tal situação mediante 

atestado da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

Obs. 2: é permitido que o aluno apto se inscreva em mais do que uma vaga. 

b) Seleção (entrevista e análise do histórico): 06 a 10 de dezembro de 2021, em link a ser 

disponibilizado posteriormente; 

c) Início das atividades: 01 de fevereiro de 2022; 

d) Inscrições aqui: https://forms.gle/JHFQgTwcU2srr1ym8 

 

6. Critérios de Seleção 

a) Média do histórico escolar e entrevista; 

b) Validade do processo de seleção: 12 meses a partir da divulgação do resultado. 

 

Pelotas, 12 de novembro de 2021. 

 

 

Antonio César Silveira Baptista da Silva 

Coordenador LABCEE / LINSE 
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