
 

O Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico – NUDESE torna público a seleção de bolsistas 
para projetos de extensão na área da economia popular solidária aprovados no Edital EPEC 2019-
2020. 
 

1. OBJETIVO 

Selecionar bolsistas de graduação da Universidade Federal do Rio Grande que tenham interesse em 
desenvolver atividades junto a grupos de economia popular solidária. Os projetos, Núcleo de 
Desenvolvimento Social e Econômico - NUDESE e suas atuações na Comunidade e Núcleo de 
Consumo Responsável: apresentando alternativas ao consumo, visam compreender em que medida 
e de que maneira os empreendimentos econômicos solidários incorporam o conceito de trabalho 
associado na constituição de suas organizações e de que forma os processos educativos contribuem no 
gerenciamento dos empreendimentos. 

 

2. DAS VAGAS 

São oferecidas 02 (duas) bolsas para estudantes de graduação, com valor mensal de R$ 400,00, 
carga horária de 12 horas semanais e duração de 12 meses a partir de junho de 2019. Salienta-se 
que uma das bolsas é da modalidade EPEC-SOCIAL, ou seja, dirigidas a estudantes cotistas (L1, L2, 
L5, L6, L9, L10, L13, L14, V1872). 
 
Estarão aptos a participar da seleção os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: 

a. Ser aluno matriculado e frequente em curso de graduação da FURG. 
b. Ser titular de Conta Corrente. 
c. Ter CPF regularizado. 
d. Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do exercício 

de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a vigência da bolsa. 
e. Não acumular bolsas de qualquer natureza. 

 
3. INSCRIÇÕES 

 
Os interessados devem comparecer no dia 10 de junho pela manhã a partir das 9 horas no NUDESE. 

 
4. RESULTADOS 

 
Os resultados serão divulgados no site www.furg.br, a partir do dia 10 de junho de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.furg.br/
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