
 

                                            EDITAL 02/2022 
 

Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
Cotas Aperfeiçoamento e Aperfeiçoamento Benefício Agosto e 

Remanescentes Março 

 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – 2022/02 
 

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

 

1 Da Definição 

As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Agosto, Bolsa 
Aperfeiçoamento Agosto e Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Março são 
disponibilizadas às Unidades Acadêmicas e Administrativas da Universidade 
para utilização em atividades definidas para cada cota. A vigência das vagas 
destas bolsas é de onze meses. As Bolsa Aperfeiçoamento Benefício 
Agosto e Bolsa Aperfeiçoamento Agosto tem vigência de agosto/2022 a 
junho/2023. As Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Março Remanescentes, 
por serem vagas oriundas da desistência dos bolsistas que as ocupavam e, 
não havendo disponibilidade dos suplentes em assumirem as vagas das 
referidas bolsas, estão sendo, portanto, oferecidas neste Edital com sua 
vigência restante. As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Agosto e 
Remanescentes Aperfeiçoamento Benefício Março são de acesso exclusivo 
a estudantes com Benefícios PRAE vigentes. As vagas Bolsa 
Aperfeiçoamento Agosto são de amplo acesso para discentes com ou sem 
benefício PRAE vigente. 

 

2 Do Público 

Estudantes de graduação regularmente matriculados. 
 

3 Do Objetivo 

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

 

4 Dos Requisitos 

Para concorrer à vaga, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

4.1 possuir disponibilidade de 16h/semanais ao longo do período de vigência 
da bolsa, em turnos inteiros livres ou horário contínuo de, no mínimo, 2h; 

4.2  atender, quando houver, às especificidades do setor para o qual está 
concorrendo à vaga. 



 

 

 

5 Da Seleção 

Somente estará apto a participar da seleção o candidato que cumprir todas as 
solicitações do item 8 deste Edital e tiver sua inscrição homologada no dia 
1°/08/2022. 

 

5.1 Critérios da Unidade 

Os critérios de seleção serão: disponibilidade de horário para cumprir carga 
horária indicada no item 4.1, análise de currículo e entrevista.  

 

5.1.1 A classificação se dará por ordem decrescente. Serão selecionados 
os candidatos que obtiverem as maiores pontuações. 

5.1.2 O primeiro lugar, com direito à vaga, será ocupado pelo candidato 
que obtiver a maior pontuação e cumprir os critérios da PRAE. Os 
demais ocuparão a suplência. 

5.1.3 Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios: 
candidato com maior TIM no curso e, persistindo o empate, sorteio 
público. 

5.1.4 O candidato que obtiver a maior pontuação e apresentar TIM inferior 
a 50%, terá a sua classificação assegurada até o resultado da 
entrevista pedagógica, conforme subitem 5.2. 

5.1.5 Perderá a vaga o candidato que obtiver a maior pontuação e tiver 
sua avaliação rejeitada na entrevista pedagógica da PRAE. Neste 
caso, a ordem de classificação da suplência deverá ser seguida. 

5.1.6 Será desclassificado o candidato(a) que não comparecer à 
entrevista.  

5.1.7 Havendo liberação ou não preenchimento de vaga(s) em área(s) de 
outro setor diferente daquele para o qual o candidato suplente 
originalmente se inscreveu, esse poderá ser chamado a ocupar a 
vaga, de acordo com o interesse do setor e do próprio candidato(a). 
Nesse caso, o candidato(a) suplente poderá ser chamado por meio 
eletrônioco para entrevista e se atender aos requisitos estabelecidos 
pelo setor poderá vir a ocupar a vaga. 

 

 
5.2 Critério da PRAE 

Estudante com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso de graduação deverá 
agendar entrevista de orientação pedagógica, após ser selecionado para a



 

vaga da Bolsa, através do telefone 3308-3076, 3308-3240 ou através do endereço 
eletrônico bolsaprae@prae.ufrgs.br. 

 
 

6 Das Vagas disponíveis 

As vagas disponíveis para esse Edital encontram-se mencionadas no Anexo I. 

Para cada vaga será selecionado 1 (um) estudante e 5 (cinco) suplentes. 

7 Das Obrigações 

Ao ser contemplado com a vaga, o aluno bolsista deve comprometer-se em 
desempenhar suas tarefas com responsabilidade, proatividade, assiduidade e 
pontualidade. 

 

8 Da Forma de inscrição 

No período de 13/07/2022 a 31/07/2022 até às 23h59, o candidato(a) deverá 
enviar mensagem para secretaria.igeo@ufrgs.br com o título “Inscrição bolsa 
AP”, contendo as seguintes informações: 

(a) nome/código da vaga e do setor pretendidos; 

(b) nome completo; 

(c) número de cartão UFRGS; 

(d) telefone para contato; 

(e) endereço eletrônico; 

(f) curriculum atualizado. 

 

 
Somente terá inscrição homologada o candidato(a) que encaminhar todas as 
informações solicitadas. 

 

 
9 Dos Prazos 

 

Etapas Prazos e Datas 

Inscrições por correio eletrônico 13/07 até 31/07/2022, até às 
23h59 

Homologação dos Inscritos 1°/08/2022, às 14h00 

Entrevistas  02 a 04/08/2022 

Divulgação da lista preliminar de classificação 05/08/2022 às 20h00 

Prazo para recursos contra lista preliminar de 
classificação 

08/08/2022, até às 20h00 

Divulgação do resultado dos recursos 09/08/2022 

mailto:bolsaprae@prae.ufrgs.br
mailto:secretaria.igeo@ufrgs.br


 

 

Sorteio público (se houver) 09/08/2022 

Divulgação do sorteio (se houver) 09/08/2022 

Homologação da lista de classificação 09/08/2022 

Homologação da lista final de classificação (se 
houver necessidade de agendamento pedagógico 
na PRAE) 

A definir 

 
 

 

10 Dos Recursos 

10.1 A seleção realizada a partir deste Edital prevê a interposição de recurso 
contra lista preliminar de classificação. 

10.1.1 Após a divulgação da lista, o candidato poderá apresentar recurso, 
encaminhando para o endereço secretaria.igeo@ufrgs.br, dia 
08/08/2022, até às 20h00, ressalvado o subitem 10.2. 

10.1.2 Os recursos deverão apresentar identificação do candidato: nome 
completo, número do cartão da UFRGS, a vaga a que está 
concorrendo, e indicação, com precisão, do objeto do pedido e 
seus fundamentos. 

10.2 Não serão recebidos recursos fora do prazo e/ou de forma diferente da 
prevista no subitem 10.1.2. 

10.3 O resultado dos recursos, quanto ao seu deferimento ou indeferimento, 
será divulgado na página eletrônica do IGeo 
(https://igeo.ufrgs.br/ig/index.php/editais)   

10.4 No caso de recursos indeferidos, a justificativa será encaminhada para o 
endereço eletrônico indicado pelo candidato na inscrição. 

10.5 A divulgação dos resultados dos recursos será publicada até o dia 
09/08/2022. 

 

 
11 Da Divulgação dos resultados 

Os resultados finais correspondentes ao presente Edital serão divulgados no 
local abaixo indicado: 

https://igeo.ufrgs.br/ig/index.php/editais  
 

Em hipótese alguma serão fornecidas informações por telefone. 

 
 

 
Porto Alegre, 13 de julho de 2022. 

mailto:secretaria.igeo@ufrgs.br
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ANEXO I 

 

Relação de vagas disponíveis para o 
Instituto de Geociências 

 
 

BAP Agosto: Cota para alunos com ou sem benefício PRAE. 

BAPB Agosto: Cota para alunos beneficiários PRAE. 

BAPB Março: Cota para alunos beneficiários PRAE 
 

 
Código/Tipo de Bolsa Setor/Vagas Atividades 

BAP Agosto 

Bolsa Aperfeiçoamento 
Agosto 

Núcleo de Estudos 
Agrários - 

NEAG/Igeo 

1 vaga 

Organização de documentos, preenchimento 
de dados; Suporte nas demandas cotidianas 
do NEAG; Auxílio na comunicação das 
mensagens do Núcleo de Estudos Agrários, 
bem como na atualização dos dados do 
Núcleo para o site do Instituto de 
Geociências. Conhecimentos em informática 
básica. 

BAP Agosto 

Bolsa Aperfeiçoamento 
Agosto 

 

Departamento de 
Geografia /Igeo 

 
1 vaga 

Criação e manutenção de canais de 
comunicação do Departamento de Geografia 
(site, redes sociais). Editoração gráfica de 
materiais de difusão das atividades do 
Departamento de Geografia. Suporte nas 
demandas institucionais do Departamento de 
Geografia (correspondências, planilhas, 
controle de documentos). 

BAP Agosto 

Bolsa Aperfeiçoamento 
Agosto 

 

COMGRAD/IGEO 
 

1 vaga 

 

Assessorar em atividades relacionadas a 

rotina de trabalho das Comissões de 

Graduação do IGeo, tais como: elaboração 

de documentos, ofícios, atas relativos às 

atividades das COMGRADs; Monitoramento 

de e-mails e atendimento ao público com 

esclarecimento de dúvidas e 

encaminhamento de orientações, de forma 

eletrônica; Atualização e divulgação de 

informações no site do setor acadêmico. 



 

 

 

Código/Tipo de Bolsa Setor/Vagas Atividades 

 
 

BAP Agosto 

Bolsa Aperfeiçoamento 
Agosto 

 

Núcleo 
Administrativo/IGeo 

 

1 vaga 

 

Assessorar as atividades relacionadas a 
rotina de trabalho no Núcleo Administrativo 
do IGeo; Conhecimento de informática 
básica; Auxiliar na elaboração de 
documentos, ofícios, atas relativos às 
atividades do NAIGEO; Atendimento ao 
público com esclarecimento de dúvidas e 
encaminhamento de orientações; 
Atendimento ao telefone e anotação de 
recados. 

BAP Agosto 

Bolsa Aperfeiçoamento 
Benefício Agosto 

Biblioteca 

1 vaga 

 

Atendimento ao público no balcão de 
empréstimo; Guarda de material bibliográfico 
no acervo; Uso do catálogo SABI e Sistema de 
Bibliotecas (empréstimos e devolução de 
materiais bibliográficos); Organização e leitura 
de estantes; Apoio em atividades 
administrativas. Turno para atuação do bolsista: 
Manhã e tarde. 

BAPB Agosto 

Bolsa Aperfeiçoamento 
Benefício Agosto 

Gerência 
Administrativa - 

POSGea 
 

1 vaga 

Levantamento e atualização de dados; 
Registro de informações no sistema 
POSGRAD e Plataforma Sucupira; 
Elaboração, digitalização e fotocópia de 
documentos; Atendimento pessoal e 
telefônico ao público em geral; auxílio na 
organização e divulgação de eventos. 

 
 

 
 BAPBA Março  
 Bolsa Aperfeiçoamento    
Benefício Março 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Março Museu de 

Paleontologia  
 

2 vagas 

  Participação no levantamento de dados para 
diagnóstico de Plano Museológico, participação 
no inventário, documentação, organização e 
demais demandas referentes ao acervo 
paleontológico e memorialístico do Museu de 
Paleontologia. 
 



 

BAPB Março 

Bolsa Aperfeiçoamento 
Benefício Março 

 

COSAT/IGeo 

1 vaga 

Assessorar a COSAT/IGeo em todas as 
atividades desenvolvidas referentes à saúde 
e segurança dos servidores da UFRGS; 
Secretariar as reuniões da COSAT/IGeo; 
Auxiliar na elaboração de documentos e de 
relatórios técnicos; Acompanhar as vistorias 
às dependências do IGeo (laboratórios, 
corredores, salas de aula e outros) para 
geração de mapas de risco; Participar de 
treinamento de Formação de Brigadistas; 
Participar de treinamento e execução de 
simulação de evacuação de prédios no IGeo. 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 
 
 

SETOR: POSGea – 1 VAGA 

CANDIDATO(A): 

 

 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 
respostas do(a) candidato(a): 

 

 
 

Data da seleção:  /  08  /_ 2022   
 

 
 

Critérios a serem pontuados com base 
no currículo e questionário do(a) 

candidato(a): 

 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

Total recebido 
pelo candidato 

Experiência na função: ter conhecimento e 
já ter trabalhado com o sistema de pós- 
graduação da UFRGS 

2.5  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa em órgão da 
Universidade 

2.5  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa na iniciativa 
privada 

1,5  

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

2  

Desempenho na entrevista 1,5  

TOTAL 10  

 
 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 
 
 

Responsável pelo Setor 
Nome: 
Cartão: 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 

SETOR: COSAT/IGeo – 1 VAGA 

CANDIDATO(A): 

 

 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 
respostas do(a) candidato(a): 

 

 
 

Data da seleção:  /  08  /_ 2022   
 

 
 

Critérios a serem pontuados com base 
no currículo e questionário do(a) 

candidato(a): 

 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

Total recebido 
pelo candidato 

Experiência na função: ter conhecimento e 
já ter atuado em áreas semelhantes 

2  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa em órgão da 
Universidade 

2.5  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa na iniciativa 
privada 

1  

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

2  

Desempenho na entrevista 2,5  

TOTAL 10  

 
 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 
 
 

Responsável pelo Setor 
Nome: 
Cartão: 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 

SETOR: COMGRAD/IGeo – 1 VAGA 

CANDIDATO(A): 

 

 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 
respostas do(a) candidato(a): 

 

 
 

Data da seleção:  /  08  /_ 2022   
 

 
 

Critérios a serem pontuados com base 
no currículo e questionário do(a) 

candidato(a): 

 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

Total recebido 
pelo candidato 

Experiência na função: ter conhecimento e 
já ter atuado em áreas semelhantes 

2  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa em órgão da 
Universidade 

2.5  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa na iniciativa 
privada 

1  

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

2,5  

Desempenho na entrevista 2  

TOTAL 10  

 
 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 
 
 

Responsável pelo Setor 
Nome: 
Cartão: 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 
 

SETOR: Núcleo Administrativo/IGeo – 1 VAGA 

CANDIDATO(A): 

 

 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 
respostas do(a) candidato(a): 

 

 
 

Data da seleção:  /  08  /_ 2022   
 

 
 

Critérios a serem pontuados com base 
no currículo e questionário do(a) 

candidato(a): 

 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

Total recebido 
pelo candidato 

Experiência na função: ter conhecimento e 
já ter atuado em áreas semelhantes 

2  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa em órgão da 
Universidade 

2.5  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa na iniciativa 
privada 

1  

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

2,5  

Desempenho na entrevista 2  

TOTAL 10  

 
 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 
 
 

Responsável pelo Setor 
Nome: 
Cartão: 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 
 
 

 

SETOR: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA/IGeo – 1 VAGA 

 

 
CANDIDATO(A): 

 
 

 
 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 

respostas do(a) candidato(a): 
 

Data da seleção:  / 08  /_ 2022   
 
 
 
 

Critérios a serem pontuados com base no 
currículo e questionário do(a) candidato(a): 

 

Experiência na função: ter conhecimento e já ter 
atuado em áreas semelhantes 

 

Experiência para a função: ter exercido atividade 
administrativa em órgão da Universidade 

 

Experiência para a função: ter exercido atividade 
administrativa na iniciativa privada 

 

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

2 

 
 

2.5 

 
 

1 

 
 

2,5 

Total recebido 
pelo candidato 

 

Desempenho na entrevista 2 

TOTAL 10 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 

Responsável pelo Setor 

Nome: 

Cartão: 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 

 
SETOR: Núcleo de Estudos Agrários - NEAG/IGeo – 1 VAGA 

 

 
CANDIDATO(A): 

 
 

 
 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 

respostas do(a) candidato(a): 
 

Data da seleção:  / 08  /_ 2022   
 
 
 
 

Critérios a serem pontuados com base no 
currículo e questionário do(a) candidato(a): 

 

Experiência na função: ter conhecimento e já ter 
atuado em áreas semelhantes 

 

Experiência para a função: ter exercido atividade 
administrativa em órgão da Universidade 

 

Experiência para a função: ter exercido atividade 
administrativa na iniciativa privada 

 

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

2 

 
 

2.5 

 
 

1 

 
 

2,5 

Total recebido 
pelo candidato 

 

Desempenho na entrevista 2 

TOTAL 10 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 

Responsável pelo Setor 

Nome: 

Cartão: 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

SETOR: CENTRO DE PESQUISA EM GEOQUÍMICA/CPGq – 1 VAGA 

CANDIDATO(A): 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 
respostas do(a) candidato(a): 

Data da seleção:  /  08  /_ 2022   
 

 

Critérios a serem pontuados com base 
no currículo e questionário do(a) 

candidato(a): 

 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

Total recebido 
pelo candidato 

Experiência na função: ter conhecimento e 
já ter trabalhado com o sistema de pós- 
graduação da UFRGS 

2.5  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa em órgão da 
Universidade 

2.5  

Experiência para a função: ter exercido 
atividade administrativa na iniciativa 
privada 

1,5  

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

2  

Desempenho na entrevista 1,5  

TOTAL 10  

 

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 
 
 

Responsável pelo Setor 
Nome: 
Cartão: 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 
 

SETOR: Biblioteca – 1 VAGA 
 

CANDIDATO(A): 
 

 

Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as 
respostas do(a) candidato(a): 

 
 

 
 

Data da entrevista:  / 08  / 2022   
 

 
Critérios Máximo de pontos 

atribuídos no critério 
Total recebido 
pelo candidato 

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

2  

Experiência para a função: ter exercido atividade 
que demonstre habilidade com atendimento ao 
público 

2  

Disponibilidade: de preferência, ter turnos 
inteiros livres durante a semana 

3  

Desempenho na entrevista 3  

TOTAL 10  

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 
 
 
 

 

Responsável pelo Setor 
Nome: 

Cartão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 

Tabela de critérios e pontuação 

 

 
 

SETOR: MUSEU DE PALEONTOLOGIA – 2 VAGAS 
 
CANDIDATO(A): 
_____________________________________________________ 
 
Responsável pela seleção (análise do currículo + questionário com as  
respostas do(a) candidato(a): 
_____________________________________________________ 
 
 
Data da seleção: _____/__08___/_ 2022__ 
 
Critérios a serem pontuados com base no currículo e questionário do(a) 
candidato(a): 
 

 

Critérios a serem pontuados com base 
no currículo e questionário do(a) 

candidato(a): 

 

Máximo de pontos 
atribuídos no critério 

 

Total recebido 
pelo candidato 

Experiência na função: ter desenvolvido  
trabalho referente à documentação  
museológica e/ou demandas gerais de  
Reservas Técnicas 

3  

Experiência na função: ter cursado a  
disciplina de Documentação em Museus 

3  

Disponibilidade: ter turnos inteiros (manhã  
ou tarde) durante a semana: 

 

2  

Desempenho na entrevista 2  

TOTAL 10  

 
    Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final. 

 
 
 
________________________________ 
Responsável pelo Setor 
Nome: Cartão 


