SELEÇÃO DE BOLSISTA - LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA BÁSICA
Edital
A Universidade Federal do Pará Campus Altamira, através da Divisão de Tecnologia da
Informação, torna pública a abertura de inscrições para seleção de acadêmicos para Bolsa
de Monitoria no Laboratório de Informática Básica.

1.

DOS OBJETIVOS

1.1. O Laboratório de Informática Básica, tem o objetivo selecionar um(a) (01) bolsista
para desenvolver ações que contribuam no apoio aos usuários do respectivo
laboratório, no horário das 8:00 as 12:00 horas.

2.

DO PÚBLICO ALVO

2.1. O Edital destina-se a selecionar discentes vinculados a Universidade Federal do
Pará – Campus Altamira, matriculados no atual período letivo. Para preenchimento de
bolsa será dado prioridade aos alunos em condições de vulnerabilidade social
(conforme regimento da UFPA).

3.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Será selecionado 1 (um) bolsista, cuja bolsa será no valor nominal mensal de
R$400,00 (quatrocentos reais), a ser concedido para o aluno, regularmente matriculados
no atual período letivo, selecionados pelo Coordenador do Projeto.

4.

DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA

4.1. São obrigações do bolsista:
4.2. Estar regularmente matriculado nos períodos letivos referentes à execução do
projeto;
4.3. Cumprir carga horária semanal de 20h;
4.4. Cumprir o cronograma de execução, assim como o plano de trabalho;

4.5. Participar das atividades de formação da Divisão de Tecnologia da Informação.
5.

DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições deverão ser realizadas no Link: https://forms.gle/2iZS1A2eCkVG34oX9
5.2. No ato da inscrição o candidato ou a candidata deverá preencher o formulário de
inscrição e enviar seu histórico escolar obtido pelo SIGAA.
5.3. O formulário e o histórico deveram ser enviados no link citado o item 5.1
6.

CRONOGRAMA DO EDITAL
Descrição

Período

Inscrição

22 de janeiro até 26 de janeiro de 2022

Avaliação do histórico

27 de janeiro de 2022

Entrevista. O horário será divulgado com a relação
dos nomes no site www.altamira.ufpa.br.

28 de janeiro de 2022

Divulgação do resultado (site do Campus de
Altamira)
Assinatura do contrato

31 de janeiro de 2022
01 de fevereiro de 2022

6.1. Os resultados serão divulgados no site (www.altamira.ufpa.br) e no quadro de
avisos do Laboratório de Informática Básica.

7.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

7.1. Avaliação do histórico escolar;
7.2. Entrevista com o coordenador do projeto.

8.

DOS RESULTADOS

8.1. A divulgação do resultado final dos discentes classificados será disponibilizada, no
dia 31 de janeiro de 2021, via site www.altamira.ufpa.br e no quadro de avisos do
Laboratório de Informática Básica.

9.

DO PERÍODO DE DURAÇÃO

9.1. O contrato terá duração de (04) meses podendo ser prorrogado por um (01) ano.

10.

DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Chefia da Divisão de Tecnologia
da Informação.

Altamira-Pará, 21 de janeiro de 2021

Igor Bittencourt Loureiro
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

