
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA DE 

GRADUAÇÃO 

  

1. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: 

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

- Gestão da Informação 

2.  ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

- Apoio à inserção dos currículos dos cursos no SIGA, digitalização de documentos, 

testes do sistema, atendimento às coordenações; 

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:  

- PROGRAD e/ou remoto 

4 . CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO ALUNO AO PROJETO: 

 - 6 horas diárias, 30 horas semanais 

- Total de 4 meses, carga horária total de 528 horas, aproximadamente 

5. VALOR DA BOLSA:  R$ 1.200,00 por mês  

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:  

- De agosto de 2020 a novembro de 2020 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

 Estar regularmente matriculado em um dos cursos descritos no item 1 do edital  

 Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra 

instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija 

exclusividade 

 Se receber mais de uma bolsa nos termos da resolução 41.17 - Coplad, o valor 
somado das bolsas não deve ultrapassar os limites previstos nesta resolução 

 Possuir e-mail @ufpr 

 Possibilidade de trabalhar em formato home office, com computador e conexão 

de internet adequados 



8. FASES DA SELEÇÃO: 

- Análise do desempenho acadêmico do candidato; 

- Análise do curriculum do candidato; 

- Entrevista on-line; 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

- Desempenho acadêmico; 

- Desempenho na entrevista; 

- Análise de curriculum vitae; 

 

10.CALENDÁRIO: 

- Inscrições de 30/07/2020 a 04/08/2020, utilizando o e-mail institucional @ufpr para 

preencher o formulário no link: https://bit.ly/3g2PG6d  

- Chamada para entrevista de 05/08/2020 a 07/08/2020, por e-mail 

- Entrevistas on-line de 10/08/2020 a 12/08/2020 

- Resultado final até 14/08/2020 

 

 11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS: 

- No site da PROGRAD (http://www.prograd.ufpr.br/portal/) 

- O candidato selecionado será informado por e-mail 

  

Curitiba, 28/07/2020 

 

Coordenação de Sistemas para a Gestão Acadêmica (COSIS) 

Pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

https://bit.ly/3g2PG6d
http://www.prograd.ufpr.br/portal/

