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EDITAL Nº 01, DE 25 DE MAIO DE 2017   
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSISTAS 

 
 

O Curso de pós-graduação lato-sensu Mídias na Educação – Ciclo Avançado – 4ª edição 
torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado para a função 
temporária de bolsista de desenvolvimento institucional para atuação na equipe 
multidisciplinar de apoio aos cursos ofertados no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB/CAPES), coordenada pela Secretaria de Educação a Distância (SEAD/UFRGS), 
atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme segue: 

1. DAS VAGAS 

1.1 Estão abertas duas (2) vagas. 
 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

2.1 Possuir formação em pedagogia 
2.2 Ser aluno (regular ou especial) devidamente matriculado em cursos de graduação ou 
pós-graduação da UFRGS, preferencialmente nas áreas de Informática na Educação 
2.3 Habilidade no manejo do pacote Office (Word, Excel e Powerpoint)  
2.4 Habilidade no uso de ferramentas de autoria para conteúdos multimídia interativos em 
ambientes WEB 
2.5 Habilidade para administração de curso no ambiente virtual de aprendizagem Moodle.  
2.6 Disponibilidade de 20 horas semanais 

3. DA FUNÇÃO 

3.1 Função: Participante da Equipe Multidisciplinar de apoio aos projetos ofertados no 
âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES) 

3.2 Atividades a serem desenvolvidas: Preparação de conteúdo multimídia para o curso, a 
partir das especificações dos professores responsáveis pelas disciplinas, atualização de 
conteúdo do curso no ambiente Moodle, extração de relatórios de atividades dos alunos 
e tutores no ambiente Moodle, organização de planilhas  com resultados das atividades 
registradas nos logs do Moodle, orientação aos tutores sobre as atividades 
especificadas pelos professores no âmbito de cada disciplina, atendimento aos alunos 
em situações relativas ao curso que não puderem ser atendidas pelos tutores, 
coordenação da atividade dos tutores com acompanhamento de frequência de acesso e 
tempo de resposta aos alunos. 

3.3 Nº de horas semanais dedicadas ao projeto: 20 horas semanais. 
3.4 Local das atividades: Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação da 

UFRGS 

4. DA REMUNERAÇÃO 

4.1 A remuneração é realizada por meio de bolsa, paga diretamente pela Fundação que 
administra os recursos descentralizados do projeto, no valor mensal de R$ 1100,00  (hum 
mil e cem reais).  

 
4.2 O exercício da função de bolsista prevista neste Edital não implica em vínculo 
empregatício com a UFRGS. 

  

5. DA ATUAÇÃO 
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5.1 O bolsista deverá dedicar às atividades pelo menos 20 horas semanais, com um plantão 
de 4 horas por dia, 5 dias por semana, em turnos a serem estabelecidos junto à 
Coordenação do projeto. 

5.2 O período de atuação será de 12 meses, podendo o contrato ser renovado mediante 
interesse da coordenação do projeto e do próprio bolsista. 

5.3 Será disponibilizado um local com equipamentos adequados para a realização das 
atividades. 
 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1 A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, através do e-mail: 
coordenacao@pgie.ufrgs.br e deverá conter os documentos (salvos no formato.pdf): Ficha 
de inscrição (Anexo A), Atestado de matrícula e Curriculum Vitae. 

6.2 Período de inscrição: de  26 a 29 de maio de 2017. 

7. DA SELEÇÃO  

7.1 O processo seletivo será realizado por uma comissão de seleção formada por docentes 
e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação lato sensu Mídias na Educação 
edição avançada 

7.2 A seleção ocorrerá em duas (2) etapas: 1ª) análise de currículos (requisitos básicos) e 
2ª) Entrevista com os candidatos selecionados na 1ª etapa. 

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO e INÍCIO DAS ATIVIDADES 

8.1 A divulgação do resultado da seleção será através das páginas eletrônicas do CINTED a 
partir do dia 30/05/2017. 

8.3 O bolsista deverá iniciar suas atividades em 01/06/2017. 

8.4 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: coordenacao@pgie.ufrgs.br 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Os casos omissos serão tratados pela comissão de seleção 

 
 

Porto Alegre, 25 de maio de 2017. 
 

 
__________________________________     

 
Liane Margarida Rockenbach Tarouco 

Coordenadora do Curso 
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ANEXO A – Ficha de inscrição para bolsista de desenvolvimento institucional para atuação 
na equipe multidisciplinar de apoio ao curso de pós-graduação lato sensu Mídias na 
Educação, Ciclo Avançado, edição 4 
 
Dados do candidato 
 
Nome:  
Data de Nascimento: _____/_____/_______    
Natural de:          
Filiação:                    
Estado Civil: 
Endereço: 
Cidade:                                         Estado:           CEP:  
Tel. residencial: (     )                             Tel. comercial: (     ) 
Celular: 
E-Mail: 
Cartão UFRGS (se tiver): 
CPF:                                                        
RG:  
Escolaridade/Instituição de Ensino: 
 
 
 
Obs.: Enviar juntamente com atestado de matrícula e Curriculum Vitae 


