
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

ERRATA 

Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Bolsa Aperfeiçoamento Agosto 
Biblioteca do Instituto de Geociências – 2022 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis, por intermédio da Biblioteca do Instituto de Geociências 
torna público o presente Edital e convoca os interessados a inscreverem-se 
nos termos aqui estabelecidos. 

1 Definição 

As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Agosto são disponibilizadas para 
utilização em atividades definidas para cada cota e de amplo acesso. A 
vigência das vagas é de onze meses, de 01/08/2022 a 30/06/2023. 

2 Público 

Estudantes de graduação regularmente matriculados. 

3 Objetivo 

O desenvolvimento de capacidades de estudantes de graduação, 
complementando a formação acadêmica em atividades desenvolvidas em 
setores da universidade, vinculadas à área de formação ou de interesse do 
estudante. 

4 Critérios de Seleção  

 

 Experiência para a função: ter trabalhado com o sistema de 
bibliotecas da UFRGS e ter boas referências dos locais onde 
trabalhou – 1 ponto 

 Disponibilidade: possuir disponibilidade de trabalho de 16h 
semanais, preferencialmente ter turnos inteiros livres ou horário 
contínuo de, no mínimo, 2h – 3 pontos 

 Análise do currículo – 3 pontos 

 Entrevista em dia e horário a serem agendados previamente. Será 
desclassificado o candidato que não comparecer à entrevista. Data, 
horário e local da entrevista serão comunicados através do e-mail de 
inscrição do candidato – 3 pontos 
 

 
      
  



5 Critério PRAE 

Estudantes com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso, necessitarão de 
entrevista de orientação pedagógica com a PRAE.  Procedimento em 2022: 
entrar em contato com o(a) profissional pedagogo(a) da PRAE por e-mail, 
através da lista de contatos no site https://www.ufrgs.br/prae/assistencia-
estudantil/ 

Serão cadastrados na vaga após a entrevista. 

6 Vagas disponíveis 

Ver o quadro no Anexo. 

Para cada vaga será selecionado 01(um) estudante e 05(cinco) suplentes. 

7 Forma de inscrição 

Enviar e-mail para bibgeo@ufrgs.br com o título “Inscrição bolsa AP”, informar 
Nome completo, número do cartão UFRGS e anexar currículo atualizado. 

8 Prazos 

Inscrições por e-mail: De 02 a 10/07/2022, até às 23h59min 

Entrevista: 12 e 13/07/2022 

Divulgação dos resultados: 14/07/2022 

 

Local de divulgação dos resultados 

 

No site do IGEO https://igeo.ufrgs.br/ig/index.php/editais 

 

 

Porto Alegre, 01 de julho de 2022. 

 

 

Biblioteca do Instituto de Geociências 

 

https://www.ufrgs.br/prae/assistencia-estudantil/
https://www.ufrgs.br/prae/assistencia-estudantil/


ANEXO 

Relação de vagas disponíveis para a Biblioteca do Instituto de 
Geociências  

Servidores Responsáveis pelas Bolsas da PRAE: Alexandre Ribas Semeler 

E-mail: bibgeo@ufrgs.br 

 

Tipo de Bolsa Biblioteca/Setor Atividades 

Bolsa Aperfeiçoamento  
– BAP Agosto 

 01 (uma) vaga 

Turno: manhã/noite 

Biblioteca do Instituto de 
Geociências - BIBGEO 

Atendimento ao público 
no balcão de 
empréstimo; guarda e 
organização do acervo e 
preparo de material para 
a circulação; uso do 
catálogo SABI e Sistema 
de Bibliotecas 
(empréstimos e 
devolução de materiais 
bibliográficos); auxílio no 
setor de processamento 
técnico; digitalização de 
documentos; atividades 
de apoio administrativo.  

 

 


