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SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2019 – BOLSISTAS PARA ATUAR NA SEAD*   
 
 

A Secretaria de Educação a Distância torna pública aos acadêmicos dos cursos 
da Universidade Federal do Rio Grande, a seleção para 03 (três) vagas de 
bolsa remunerada – 20 horas, conforme segue: 

 
 

1. DAS VAGAS  

 

 GRADUAÇÃO 

 

Vaga nº 1: 

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias); 

- Turno de trabalho: disponibilidade de  horário manhã ou tarde; 

- Valor da bolsa: R$ 500,00; 

- Área de Atuação: Núcleo de Material Educacional Digital – Setor de audiovisual 
– edição de vídeo e motion graphics design. 

 

 

Vaga nº 2: 

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias); 

- Turno de trabalho: disponibilidade de  horário manhã ou tarde; 

- Valor da bolsa: R$ 500,00; 

- Área de Atuação: Núcleo de Material Educacional Digital – Setor de revisão 
linguística – textos, sites e ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

 PÓS-GRADUAÇÃO 

Vaga nº 1: 

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias); 

- Turno de trabalho: disponibilidade de  horário manhã ou tarde; 

- Valor da bolsa: R$ 900,00; 

- Área de Atuação: Núcleo de Material Educacional Digital – Setor de Design – 
webdesign – criação e edição de sites / desenvolvimento de tutoriais. 

 
CADASTRO RESERVA: 
 
Vaga nº 1 

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias); 

- Turno de trabalho: disponibilidade de  horário manhã ou tarde; 

- Valor da bolsa: R$ 900; 

- Área de Atuação: Núcleo de Material Educacional Digital – gestão de processos 
de produção e publicação de material educacional digital. 
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Vaga nº 2 

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias); 

- Turno de trabalho: disponibilidade de  horário manhã ou tarde; 

- Valor da bolsa: R$ 500; 

- Área de Atuação: Secretaria Administrativa  

 

2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

Os requisitos mínimos para as vagas são: 

- estar regularmente matriculado e frequente num dos cursos da FURG a 
seguir: Artes Visuais, Letras, Engenharia de Computação e em relação ao 
cadastro reserva pode ser de qualquer área do conhecimento; 

- não estar vinculado a quaisquer outra bolsa ou estágio remunerados; 

- possuir habilidades em Informática; 

- possuir habilidades na área da vaga (anexar comprovação no currículo); 

- possuir habilidades relativas ao atendimento ao público; 

- disponibilidade de horário conforme descrição da vaga. 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados deverão enviar o currículo para o endereço eletrônico 
medseadfurg@gmail.com com o assunto “Seleção de bolsista MED SEAD”, 
anexar o currículo e o comprovante de matrícula, indicando a vaga que pretende 
concorrer. As inscrições serão realizadas exclusivamente por email.  

 

O prazo para as inscrições será de 02 a 11 de setembro de 2019. 
 
 

4. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO 

A seleção será baseada na análise do currículo, no histórico escolar e na 
entrevista. 

Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes divulgados na 
página da SEAD no dia 12 de setembro de 2019. 

As entrevistas serão realizadas no dia 16 de setembro de 2019 na sala 24 da 
SEAD. 

O resultado final será divulgado até o dia 18 de setembro de 2019 na página da 
SEAD.

mailto:medseadfurg@gmail.com
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5. CRONOGRAMA 
 

02 a 11/09 Inscrições 

 

12/09 
Divulgação dos selecionados para a 

entrevista 

16/09 Realização de entrevistas 

até 18/09 Resultado final 

 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a SEAD através do endereço 
eletrônico  medseadfurg@gmail.com ou no telefone 32935140 pela manhã. 

*os bolsistas atuarão no âmbito do projeto nº 832, coordenado pelo prof. Dr. 
Luciano Maciel Ribeiro. 

 

 
 
 

Rio Grande, 03 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. VALMIR HECKLER 

 Secretário de EaD 

(A via original encontra-se assinada) 
 
 
 

Prof. Dr. LUCIANO MACIEL RIBEIRO 

 Coordenador do Projeto nº 832  

(A via original encontra-se assinada) 
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