
 

          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 

2 vagas 

 

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 

 Elaboração de conteúdo em Paleontologia 
para redes sociais/site do museu. 
Atendimento ao público interno e externo à 
UFRGS; Realizar visitas mediadas para grupos 
de escolares e comunidade em geral; 
Participar de ações educativas propostas pelo 
Museu, desde o planejamento até a aplicação; 
Atendimento telefônico; Abertura e fechamento 
da sala expositiva. 



 

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 


