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EDITAL Nº 008/2020 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AO ESTUDANTE – PRAE 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, Campus Carreiros, torna pública a 

seleção para bolsista do Programa de Desenvolvimento ao Estudante - PDE para 

desenvolver atividades no RU CCMar próximo ao Campus Saúde, conforme segue:  

Vagas: 01. 

Carga Horária: 12 horas semanais. 

Turno: noite. 

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

Área de atuação: Ciências Exatas e da Terra e Engenharias (em acordo com CNPq - 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf). 

 

Atividades a serem desempenhadas: 

• Atendimento ao público; 

• Aplicar análise estatística de dados nutricionais;  

• Auxiliar nas atividades administrativas da Diretoria. 
 

Inscrições: as inscrições serão realizadas unicamente por e-mail. Cada candidato deverá 

enviar seu currículo vitae para o email prae.imef.nutricao@furg.br  no período de 9/03/2020 

a 11/03/2020. 

 

Requisitos:  

• Estar regularmente matriculado e frequente em curso regular de Graduação da FURG 
em horário diurno; 

• Coeficiente de rendimento igual ou superior a cinco; 

• Com até uma reprovação por frequência no último período letivo concluído; 

• Não ter realizado estágio nesta universidade por período superior a 1 (um) ano; 

• Disponibilidade de horário; 

• Responsabilidade, atenção, iniciativa, trabalhar em equipe, flexibilidade, criatividade, 
senso de organização e dinamismo. 
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Desejável conhecimento: 

• Informática 

• Ser estudante da área das Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 

• Ter concluído disciplinas de estatística da graduação 

• Afinidade com planilha e análise de dados 
 

Da seleção: A seleção será baseada em: análise do curriculum vitae, entrevista e 

experiências relacionadas à função. 

 

CRONOGRAMA 

De 09/03/2020 a 11/03/2020 - Envio de curriculum vitae para o e-mail 

prae.imef.nutricao@furg.br 

16/03/2020 - Divulgação da listagem dos estudantes selecionados para entrevista através do 

sítio eletrônico www.furg.br e  www.prae.furg.br . Agendamento de entrevistas 

exclusivamente por e-mail, sendo de responsabilidade do/a estudante acompanhar a data e 

horário de sua entrevista. 

17/03/2020 – Realização das Entrevistas conforme data e horário marcado. 

18/03/2020 - Publicação do resultado da seleção no sítio eletrônico www.furg.br  

www.prae.furg.br   

19/03/2020 - Período de interposição de recurso ao resultado preliminar. O recurso deverá 

ser encaminhado para a PRAE por email para o seguinte endereço: 

prae.imef.nutricao@furg.br., contendo até 15 linhas. 

Até 20/03/2019– Publicação do resultado final da seleção no mural da PRAE e do IMEF, 

assim como no sítio eletrônico www.furg.br e  www.prae.furg.br  

23/03/2020 - Início das atividades de atuação do/a bolsista.  

23/12/2020 - Término do período da bolsa. 

 

 

Rio Grande, 02 de março de 2020. 
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