
‘          

EDITAL Nº 04, DE 12 DE JULHO DE 2019 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA 

A coordenação do Projeto "REDE OBSERVATÓRIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS", 

parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FAURGS e Ministério da 

Saúde, torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado 

atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o 

que segue: 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO: Edital 04/2019 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 

Divulgação do Edital de abertura de inscrição 12/07/19 

Período de inscrição, entrega de documentação exigida para o tipo de bolsa 

requerida 

12/07/19 a 22/07/19 

Homologação das inscrições 22/07/19 

Prazo para recurso de homologação de inscrições 23/07/19 

Divulgação final da lista de inscritos 24/07/19 

Marcação das entrevistas 24/07/19 

Período de realização das entrevistas 01/08/19 a 02/08/19 

Divulgação do resultado final 05/08/19 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Requisitos gerais para inscrição no Processo Seletivo 
  
Nos termos da Lei Federal nº 8.958/94, do Decreto Federal nº 7.423/2010 e das Decisões 
CONSUN/UFRGS nº 210/2017 e nº 211/2017, só poderão concorrer às bolsas objeto deste 
Edital os candidatos que cumprirem os seguintes requisitos gerais:  
 

Documentos para bolsa (Graduação)  
 

a) Estiverem matriculados como discentes e frequentando curso superior de graduação 
em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação; 

b) Não receberem qualquer outro tipo de bolsa de pesquisa (FAURGS, outra Fundação, 
ou de agências de fomento como a Capes ou do CNPq); 

c) A Comgrad do curso, no qual o candidato discente está matriculado, deverá assinar e 
carimbar os termos de compromisso de bolsa de pesquisa, caso o mesmo seja 
selecionado. A não assinatura do referido termo impedirá a efetivação da bolsa.  

d) Somente serão consideradas para fins de inscrição, bem como recursos, o formulário e 

documentações enviadas via e-mail, redeobservatoriopmm@ufrgs.br, até as 23 horas e 

59 minutos das datas estipuladas no cronograma desde edital. Não serão recebidas 
inscrições por outra forma de envio ou fora do período estabelecido. 
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1. DAS VAGAS E BOLSAS 
 

1.1 Serão ofertadas vagas para Bolsistas de, conforme Decisão 210 - CONSUN 
(Conselho Superior da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 
 
Tabela 1 – Tipo, número de vagas, nível de graduação exigida e valores das 
bolsas 
 

Tipo de vagas Número 
de vagas 

Nível de 
ensino/cursos 

Valores 
em reais 

Desenvolvimento 
Institucional 

01 Graduação 600,00 

 

1. O processo seletivo será composto por uma única etapa: que inclui uma 
Carta de Intenções e entrevista.  

2. Serão classificados todos os candidatos com pontuação igual ou 
superior a 7,0. 

3. O candidato classificado, conforme a ordem do somatório de 
pontuação, será chamado para efetivação do contrato de bolsa de 
acordo com a necessidade do Projeto. 

4. Os demais classificados ficarão como suplentes. 
 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 Período de inscrição: de 12 a 22 de julho de 2019. 

 
2.2 Documentos necessários para inscrição  

 

2.2.1 Requerimento de Inscrição (Anexo 1): os interessados 
deverão preencher e assinar o requerimento de inscrição 
disponível no link disponibilizado na pág. da ESEFID 
https://www.ufrgs.br/esefid/site/ e enviar para o e-mail 
redeobservatoriopmm@ufrgs.br, juntamente com os seguintes 
documentos digitalizados: RG, CPF, documento com foto, 
comprovante de matrícula do discente. Somente serão aceitos 
comprovantes de matrícula emitido nos últimos dois meses. 

 
OBS.: os documentos exigidos deverão ser enviados em um único e-mail, com 
arquivos no formato pdf, nominados com campo "Assunto e nome do candidato"; 
a equipe executora do projeto não se responsabiliza pela submissão de arquivos 
inelegíveis ou não envio de arquivos, implicando no cancelamento da inscrição 
do/a candidato/a.  
 

2.2.2 Carta de intenção (máximo 2 laudas):  
 

a) deve conter a trajetória de formação, razões que o levaram a se 
candidatar para trabalhar no Projeto "REDE OBSERVATÓRIO 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS"; Experiências com pesquisa, 
extensão e desenvolvimento Web, WordPress. Linguagem 
PHP, CSS, JavaScript, Rest Api, HTML. A carta de intenção 

também deverá ser enviada no momento da inscrição, para o e-mail 
redeobservatoriopmm@ufrgs.br, num arquivo identificado pelo 
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nome do documento e nome do candidato, exemplo: carta de 
intencao nome sobrenome.pdf;  

 
 

2.3 Só terão as inscrições homologadas os candidatos que comprovarem o 
atendimento de todos os pré-requisitos exigidos para a bolsa (Anexo 
1). 
 

2.4 Inscrições não homologadas serão excluídas do processo seletivo, não 
seguindo adiante na próxima etapa do processo.  
 

2.5  Recurso - Homologação das Inscrições: somente será aceito 
recurso de candidato que não obtiver homologação de sua inscrição. O 
recurso deverá ser solicitado por e-mail redeobservatoriopmm@ufrgs.br 
colocando o assunto "Recurso do Processo Seletivo Simplificado 
03/2018 - Homologação - nome completo de candidato”, contendo as 
informações acadêmicas pertinentes, e que o candidato deseja que seja 
reavaliado. Não serão aceitos quaisquer documentos novos, 
somente serão reavaliados os documentos que foram entregues no ato 
da inscrição. 
 

2.6 Serão convocados para a entrevista que compõe o processo seletivo, 
todos os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas. 
 

 
3. DA FUNÇÃO  

 
3.2 Função: participante de apoio ao projeto "REDE OBSERVATÓRIO 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS", parceria entre a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, FAURGS e Ministério da Saúde. 
 

3.3 Atividades a serem desenvolvidas: 
I) Realizar tarefas administrativas de apoio logístico ao projeto; 
II) Realizar atividades de pesquisa, extensão e inovação relacionadas à 
Rede Observatório do Programa Mais Médicos;  
III) Realizar atividades de desenvolvimento Web, utilizando tecnologias 
como WordPress. Linguagem PHP, CSS, JavaScript, Rest Api, HTML. 
V) Produzir relatórios técnicos, artigos científicos e demais produções 
científicas e tecnológicas relacionadas à Rede Observatório do 
Programa Mais Médicos;  
VI) Participar de reuniões periódicas do projeto;  

 
4.  DA CARGA HORÁRIA  

 
4.1 A carga horária a ser cumprida pelo bolsista será de 20 (vinte) horas 

semanais dedicadas ao projeto.  
4.2 Local das atividades: Campi da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul.  
 

5. DA REMUNERAÇÃO E ATUAÇÃO 
 
5.1 A remuneração será realizada por meio de bolsa, conforme preceitos da 

Decisão 210 - CONSUN, paga diretamente pela Fundação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS), responsável 
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pela administração dos recursos descentralizados do projeto, no valor 
mensal de cada faixa de acordo com tabela 1. 
  

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

 
5.3 O período de atuação será de no mínimo 04 (quatro) meses, podendo 

ser renovado ou alterado conforme interesse da equipe executora do 
projeto e do/a próprio/a bolsista.  

 

6.  DA SELEÇÃO  
 
6.1 O processo seletivo será realizado pela equipe executora do projeto, 

composta por servidores(as) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul.  
 

6.2 A seleção será em etapa única, composta pelas avaliações dos 
seguintes procedimentos: carta de intenções e entrevista. 
 

6.3 Os resultados do processo seletivo serão divulgados na página da 
ESEFID/UFRGS no link https://www.ufrgs.br/esefid/site/. 

 

6.4 As tabelas abaixo detalham os critérios de avaliação e os valores 
atribuídos para fins de ordem classificatória dos candidatos no processo 
seletivo. 

 
 
Tabela 2 – Critérios de avaliação e respectivos valores atribuídos à Carta de 
Intenções 
 

PROCEDIMENTO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Pontuação  VALOR       
ATRIBUÍDO 

Carta de Intenções Clareza nas informações; 1,8 
 

 

 

 

4,0 

Relevância e aproximação das 
informações contidas com os objetivos 
do projeto; 

1,0 
 

Experiências com pesquisa, extensão e 
desenvolvimento Web, WordPress. 
Linguagem PHP, CSS, JavaScript, Rest Api, 
HTML. 

1,2 

 
 

Tabela 3 – Critérios de avaliação e valor atribuído para a entrevista 

PROCEDIMENTO ENTREVISTA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Insuficiente  Regular  Bom  Muito bom  Excelente  

Habilidade de comunicação 0,0 0,25 0,5 0,75 1,5 

Conhecimentos específicos na área da saúde 
coletiva e atenção básica 

0,0 0,25 0,5 0,75 1,5 

Conhecimentos específicos para realizar as 
atividades a serem desenvolvidas 

0,0 0,25 0,5 0,75 1,5 

Qualidade das argumentações sobre intenção 
de pesquisa, extensão e inovação relacionadas 
ao PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

0,0 0,25 0,5 0,75 1,5 

Valor atribuído  0,0 1,0 2,0 3,0 6,0 
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OBS: os critérios de desempate, para efeito de classificação final, seguem a 

seguinte ordem; 1) maior pontuação na Carta de Intenções; 2) maior idade e 3) 

sorteio. 

7. Entrevista: a entrevistas obedecerão marcação conforme contato realizado 
pelo candidato no LAISC/UFRGS, no telefone 3308-5986. O local, data e 
hora, será divulgado de acordo com o aviso de CONVOCAÇÃO PARA 
ENTREVISTA, a ser publicado no site da ESEFID/UFRGS 
https://www.ufrgs.br/esefid/site/ conforme cronograma desse edital.  

 
7.1 O candidato que não comparecer na data e horário determinado 

para entrevista estará automaticamente excluído do processo 
seletivo. Não serão realizadas trocas de datas e/ou horários de 
entrevista por solicitação dos candidatos após estas terem sido 
marcadas.  

 

8.  DA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS: serão considerados aprovados no 
processo seletivo todos os candidatos que atingirem média final 7,0. A 
ordem de chamada dos aprovados seguirá a estrita ordem classificatória do 
processo seletivo. O chamamento dos aprovados para a efetivação dos 
contratos de bolsa será efetivado de acordo com a necessidade do Projeto.  

 
 

9.  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O resultado do Processo Seletivo Simplificado, Edital 04/2019, com a 
respectiva ordem classificatória no processo para bolsista Desenvolvimento 
Institucional e Pesquisa do Projeto "REDE OBSERVATÓRIO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS", será divulgado na página da ESEFID/UFRGS 
https://www.ufrgs.br/esefid/site/, no mural de bolsas da UFRGS 
https://www.ufrgs.br/bolsas/, e do Instituto de Informática da UFRGS 
www.inf.ufrgs.br/site/ 

 
10. Validade do Processo Seletivo Simplificado (PSS): o prazo de validade 

do PSS será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de 
publicação do resultado final e necessidade do Projeto 

 
11. Convocação: O candidato será convocado mediante e-mail. O candidato 

que não atender à convocação no prazo máximo de 3 (três) dias, ou que 
apresentar declaração desistindo de sua classificação, estará 
automaticamente excluído do Cadastro Reserva.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1Os casos omissos serão examinados pela equipe executora do projeto. 
 

   

Prof. Dr. José Geraldo Soares Damico  

Coordenação do projeto 
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Anexo 1 
Requerimento de Inscrição  

Processo Seletivo Simplificado 04/2019 
 

DADOS DO CANDIDATO 

Nome completo: 

RG: CPF: 

Data nascimento:        /    / Idade: 

e-mail(01) 

e-mail(02) 

TELEFONES 

Cel: (  ) Tel: (  ) 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua/Av.: 

Número: Complemento: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

 

  

 
Porto Alegre      de              de 2019 
 
 
                                             ___________________________________ 
                                    
                                                          Assinatura do Candidato 
 

 
 
 
 
 


