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EDITAL Nº 001/2019 

         ABERTURA DE VAGAS REMUNERADAS PARA BOLSISTAS      

PAIETS INDÍGENA E QUILOMBOLA 

      SUBPROGRAMA DO PAIETS – SPP/2019 

 

                 O Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior – 

PAIETS através de seu subprograma PAIETS INDÍGENA E QUILOMBOLA, torna 

pública a seleção para três vagas em que os acadêmicos selecionados atuarão 

como bolsistas do projeto intitulado “Novas conexões de saberes”, tendo as 

seguintes especificidades: 

Vagas: 03 

Carga Horária: 12 horas semanais. 

Turno: Manhã, tarde ou noite. 

Valor da Bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

DA VAGA PARA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS: 

- Acompanhamento e reforço semanal das aprendizagens com estudantes indígenas 

e quilombolas no que diz respeito às demandas apresentadas. 

- Organizar e acompanhar as atividades gerais: oficinas, eventos, seminários, 

encontros, reuniões pertinentes ao projeto. 

DA VAGA PARA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:  

- Acompanhamento e reforço semanal das aprendizagens com estudantes indígenas 

e quilombolas no que diz respeito às demandas apresentadas. 

- Organizar e acompanhar as atividades gerais: oficinas, eventos, seminários, 

encontros, reuniões pertinentes ao projeto. 

DA VAGA PARA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS:  

- Acompanhamento e reforço semanal das aprendizagens com estudantes indígenas 

e quilombolas no que diz respeito às demandas apresentadas. 

- Organizar e acompanhar as atividades gerais: oficinas, eventos, seminários, 

encontros, reuniões pertinentes ao projeto. 
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DOS REQUISITOS: 

- Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da FURG em 

uma das áreas solicitadas; 

- Disponibilidade de horário. 

- Compreensão da política de cotas raciais, sociais e de comunidades tradicionais. 

- Estar cursando no mínimo 3º semestre.  

DA SELEÇÃO: 

A seleção será baseada através de análise do Currículo Lattes atualizado, da 

entrevista com o candidato (a) e de breve carta de intenção para 

preenchimento da vaga. 

Obs. A carta de intenção não possui limite de linhas. 

CRONOGRAMA 
07/03/2019 a 21/03/2019 Envio do link do currículo lattes atualizado e da carta de 

intenção para o e-mail: paietsiq2018@gmail.com 

22/03/2019 Divulgação dos acadêmicos selecionados para entrevista com 
local e respectivo horário (através do site da FURG e da PRAE). 

27/03/2019 Entrevistas. (A partir das 16h00mm). 

01/04/2019 Publicação do resultado da seleção nos sites da FURG e da 
PRAE, também no mural da secretaria do PAIETS.  

 

Rio Grande, 01 de março de 2019. 

 

Prof. Dr. Vilmar Alves Pereira 

           Coordenador do PAIETS 

           (A via original encontra-se assinada). 

Membros da banca de entrevistas: 

Darci Emiliano ( Discente do PPGEA ) 

Jocemar Cadete (Discente do curso de Direito) 

Vilmar Alves Pereira ( Coordenador do PAIETS) 

Suplentes: 

Eliane Almeida de Souza (Discente do PPGEA) 

Izabel Espíndola Barbosa (Discente do PPGEDU) 

Marcel Jardim Amaral ( Discente do PPGEDU) 

 

 




