
      MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

EDITAL Nº 40/2022 

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 

relacionadas à Coordenação de Alojamento, Alimentação e Transporte- CAATE, nos 

Restaurantes Universitários- RUs, Campus Carreiros, conforme segue:  

 

1.VAGAS TOTAIS 

04 vagas para o Campus Carreiros. 

Carga Horária: 12 horas semanais 

Turno: Pode variar entre manhã, tarde e noite, conforme os horários de funcionamento dos 

Restaurantes Universitários. As atividades incluem finais de semana e feriados. 

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

Área de atuação: administrativa relacionada ao funcionamento dos RUs, podendo atuar também 

na Secretaria da PRAE. 

 

2.REQUISITOS 

 Estar regularmente matriculado e frequente em curso de Graduação da FURG;  

 Ser aluno de curso de Graduação que tenha, preferencialmente, a maioria das 

atividades no campus carreiros; 

 Coeficiente de rendimento igual ou superior a cinco;  

 Disponibilidade de horário; 

 Responsabilidade, atenção, iniciativa, saber trabalhar em equipe, flexibilidade, 

criatividade, senso de organização e dinamismo.  

2.1Desejável:  

 Conhecimento básico de informática, soluções para hardware, software e pacote Office; 

 Habilidade com software para layout de material de divulgação, produção de folders 

entre outros;  

 Experiência de atendimento ao público.  

 

3.ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 



● Atendimento ao público;  

● Cadastro biométrico dos estudantes da Universidade; 

● Confecção de materiais de divulgação, produção de folders entre outros;  

● Auxiliar em atividades rotineiras do RU como controlar o fluxo, colaborar durante os 

eventos promovidos; 

● Auxiliar nas atividades administrativas.  

4.INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas unicamente através do link 

https://forms.gle/11uvC74GyAFdbgDJ7 . Cada candidato deverá preencher o formulário e 

anexar seu currículo no período de 26/09/2022 a 29/09/2022. As entrevistas serão realizadas 

presencialmente nos dias 03/10/2022 e 04/10/2022. 

 

5.SELEÇÃO 

 A seleção será baseada em análise do curriculum vitae, ficha de inscrição, entrevista presencial 

e experiências relacionadas à função.  

 

6.CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA: 

De 26/09/2022 a 29/09/2022 - Inscrições através do link: 
https://forms.gle/11uvC74GyAFdbgDJ7 

30/09/2022 – Divulgação da listagem dos estudantes selecionados para entrevista. 
Divulgação das datas e horários das entrevistas, sendo de responsabilidade do/a 
estudante acompanhar a data e horário de sua entrevista. 

03/10/2022 e 04/10/2022 – Realização das Entrevistas conforme data e horário 
marcado. 

05/10/2022 – Publicação do resultado parcial dos aprovados na seleção. 

06/10/2022 - Período de interposição de recurso ao resultado preliminar. O recurso 
deverá ser encaminhado através do link : https://forms.gle/DZUoqGxYews4Exkc9 

07/10/2022 – Publicação do resultado final no sítio eletrônico www.prae.furg.br 

10/10/2022 - Início das atividades de atuação do/a bolsista.  

 
** Todos os resultados serão divulgados através do sítio eletrônico www.prae.furg.br 
 
 
 
 
 

Rio Grande, 23 de setembro de 2022. 

Daiane Teixeira Gautério 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

PRAE/FURG 
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