
EDITAL Nº /2022 

  Processo nº  
 

A Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
nomeada pela Protaria 6745 de 4 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 
5 de julho de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições 
para seleção de alunos dos cursos de graduação para programa de bolsa remunerada para 
atividades nos setores da pró-reitoria. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente processo seletivo será regido por este Edital 
 

1.2. Os candidatos selecionados serão localizados na Divisão de Programas e Bolsas, na 
Divisão de Ensino, na Divisão de Integração Acadêmica e na Secretaria do CEPG. 

 

2. REQUISITOS DO ESTUDANTE 
 

2.1. São requisitos exigidos ao estudante: 
 

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação conforme Anexo I – Quadro de 
Vagas e Requisitos; 

 

b) não ter sofrido sanção disciplinar; 
 

c) estar inscrito, no mínimo, em 12 (doze) créditos em disciplinas de graduação, quando for 
o caso, ou portar parecer de comissão de orientação e acompanhamento acadêmico 
justificando inscrição em número menor de créditos; 

 

d) apresentar coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 7,0; 

 
e) não apresentar três reprovações ou mais em uma mesma disciplina do curso em que 
estiver regularmente matriculado; 

 

f) não acumular a bolsa com estágio remunerado e/ou qualquer tipo de bolsa proveniente 
de órgãos públicos, exceto as relacionadas às ações do Programa de Assistência Estudantil, 
da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, sob pena de ressarcimento das quantias recebidas 

 

g) ter os dados pessoais atualizados (e-mail, endereço, telefone) no SIGA, para candidatos da 
UFRJ; 

 

h) possuir conta corrente pessoal e individual cadastrada no SIGA, para candidatos 
da UFRJ. Não são permitidas contas poupança, conjunta ou salário;  
 
i) ter disponibilidade para cumprir as atividades propostas em horário a ser acordado com 
o coordenador, em jornada de 20 horas semanais. 

 

3. BOLSAS OFERECIDAS 

 

3.1. Opções de vagas, áreas, atividades, e cursos disponíveis no Anexo I: 
 



3.2. A duração da bolsa é de até 12 (doze) meses. 
 

3.3. Valor da bolsa: R$ 600,00 (Seiscentos reais) 
 

4. INSCRIÇÕES 

 
4.1 Os alunos interessados deverão encaminhar mensagem parao e-mail informado no 
quadro acima, com o título “Seleção de Bolsas”, anexando em arquivo PDF: Boletim 
acadêmico em PDF expedido no mesmo mês de publicação deste Edital; Comprovante de 
registro de inscrições em disciplinas em PDF do semestre em curso; Currículo. 

 

4.2 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo estabelecido no presente Edital. 
 

4.3 Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com este edital. 
 

5. PROCESSO SELETIVO 
 

5.1 A seleção será realizada em duas fases: 
 

5.1.1 Fase 1: Análise de currículo 
 

5.1.2 Fase 2: Entrevista individual virtual 
 

5.2 O resultado final será divulgado conforme cronograma 
 

6. CONVOCAÇÃO, ATIVIDADES E RENOVAÇÃO 
 

6.1 O aluno aprovado será convocado através de correio eletrônico e deverá responder à 
convocação em até 2 (dois) dias úteis. 

 

6.1.1 Os candidatos aprovados deverão estar disponíveis para início das atividades e 
assinatura de Termo de Compromisso em até 5 (cinco) dias úteis a partir da resposta da 
convocação, tratando diretamente com o 

Coordenador Responsável. 
 

6.1.2. Na ausência de resposta nos prazos estipulados, o próximo candidato classificado será 
convocado. 

 

6.2 Em caso de desistência do aluno durante o período de vigência da bolsa, o próximo 
candidato 

classificado poderá ser convocado ou haverá a divulgação de novo edital, a critério do 
Coordenador 

 

Responsável. 
 

6.2.1 Após convocação, a bolsa poderá ser cancelada nas seguintes condições: 
 

a. por desistência do aluno; 
 

b. a pedido do Coordenador Responsável; 
 



c. pelo não cumprimento das exigências do programa; 
 

d. pelo trancamento de matrícula do aluno; 
 

e. em função de o aluno ter sofrido sanção disciplinar; ou 
 

f. se o aluno não estiver inscrito em disciplinas nos períodos regulares durante a vigência 
da bolsa. 

 

6.3. O aluno selecionado será acompanhado por um Coordenador Responsável, 
docente ou técnico- administrativo, durante todo o período de sua vigência. 

 
6.4. A renovação da concessão da bolsa será analisada, ao término de sua vigência, 
mediante análise do relatório de atividades desenvolvidas pelo aluno. 

 
6.5. A renovação dependerá de previsão orçamentária, além de necessidade da UFRJ. 

 

6.6. A renovação do vínculo com o mesmo bolsista não poderá ultrapassar o prazo 
máximo de 36 (trinta e seis) meses consecutivos. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1. A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador Responsável a quem será 
delegada a avaliação e seleção dos aprovados. 

 

7.2. A presente bolsa concedida pela UFRJ não caracteriza vínculo empregatício. 
 

7.3. As atividades serão remotas e/ou presenciais de acordo com as demandas da Pró-
reitoria. 

 

7.4. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo 
Gabinete da Reitora em conjunto com a chefia do setor onde serão prestadas as 
atividades pelo bolsista. 

 
CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA 

Período de inscrição para seleção através de 
formulário eletrônico 

05 a 09/12/2022 

Análise documental 12 a 14/12/2022 

Entrevistas remotas 15 e 16/12/2022 

Resultado final (divulgado por e-mail) A partir de 
20/12/2022 

Reunião dos selecionados com a direção da 
divisão 

02/01/2023 

Início das atividades (*) 02/01/2023(*) 

 

(*) Observação: As atividades do bolsista que irá atuar na Secretaria do Conselho de 

Ensino para Graduados se iniciarão em 01/02/2023. 

 

 



ANEXO 1 

 

SETOR CURSO ATIVIDADES VAGAS E-MAIL 
Divisão de 
Programas 
e Bolsas 
(PIBIC) 

Administração 

Gestão Pública 

Ciências Contábeis 

-Coleta e comparação de 
dados de variadas 

plataformas do sistema 
PIBIC; 

-Elaboração de relatórios, 
slides e planilhas; 
-Atendimento aos 

usuários dos programas 
através da elaboração de 

FAQs; 
-Acompanhamento da 

elaboração de um novo 
sistema PIBIC-UFRJ. 

02 julio@pr2.ufrj.br 

Divisão de 
Ensino - DE 

Administração 

Gestão Pública 

Ciências Contábeis 

-Levantamento e análise 
de processos de Relatório 

Final (Lato 
Sensu/Residência); 

-Cadastros e/ou acertos 
nos sistemas de trabalho da 

Divisão de Ensino; 
- Análise de processos, 
conferência de dados. 

 

04 gisele@pr2.ufrj.br 

Divisão de 
Integração 
Acadêmica- 
DINAC 

Comunicação 
 
Design Gráfico 
 
Letras 
 
Informática 

-Levantamento de 
notícias, oportunidades e 
resultados de editais com 

foco na pesquisa 
científica, tendo como 

fonte as principais 
agências oficiais de 

fomento à pesquisa e às 
políticas de pós-

graduação; 
- Publicação e 

postagens nas mídias 
sociais oficiais da PR2 

- (conhecimento sobre 
o funcionamento das 

principais redes 
sociais – Instagram, 
Facebook, Youtube, 

Twitter, etc.) 
- Manutenção e 

atualização de itens do 
menu e dos conteúdos da 
página eletrônica oficial 

(site) da PR-2 
(conhecimento básico de 

linguagem HTML); 

02 dinac@pr2.ufrj.br 



- Produção e divulgação 
do Boletim Informativo da 
PR2 (conhecimento básico 
de linguagem HTML e de 
edição em Sublime Text) 

- Levantamento de 
dados para extração, 

elaboração de 
planilhas, 

apresentações e 
preparação de textos de 

notícias e informes 
(domínio do pacote 

office). 

Secretaria 
do 
Conselho 
de Ensino 
Para 
Graduados- 
CEPG 

Administração 

Gestão Pública 

Letras 

- Transcrição das Sessões 
Plenárias do CEPG; 

- Organização de 
arquivos digitais; 
- Alimentar sistema de 
controle de processos; 

- Redigir documentos e 
criação de tabelas. 

01 cepg@pr2.ufrj.br 
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