
 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PDA – PESQUISA 

 

De acordo com o Edital nº 137/2021, do Programa de Desenvolvimento 

Acadêmico (2021) da Unipampa, seleciona-se bolsista para atividades de pesquisa 

relacionada ao projeto “Observatório socioeconômico da COVID-19: uma análise do 

impacto da pandemia em questões econômicas e sociais por meio de uma perspectiva 

estadual, regional e nacional”. A bolsa é de 12 (doze) horas semanais para desempenhar 

atividades de pesquisa no formato remoto, no valor mensal de R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais). A bolsa terá vigência de maio a dezembro de 2021. 

É requisito obrigatório para a inscrição no processo de seleção do bolsista: 

1) Enviar seu histórico escolar (obtido pelo GURI) e Currículo Lattes, ambos em pdf, 

para o e-mail institucional da coordenadora da proposta (mygresilva@unipampa.edu.br), 

a partir do seu e-mail institucional até 27/4/2021. 

É requisito obrigatório para a participação da seleção: 

2) Realizar entrevista on-line pelo Google Meet com data e horário previamente 

divulgados pela coordenadora da proposta a partir do e-mail institucional do discente; O 

período de realização das entrevistas será de 28/4 a 30/4/2021; 

A entrevista terá nota de 0 (zero) a 10 (dez). Serão analisados os seguintes itens: 

a) estar matriculado em, no mínimo, 8 (oito) créditos semanais, em curso de graduação; 

b) não acumular vínculo empregatício, estágio remunerado ou qualquer outro tipo de 

bolsa, com exceção dos auxílios de permanência; 

c) ter disponibilidade de tempo (12 horas semanais) para atender às atividades 

programadas; 

d) cumprir as demandas solicitadas pelo orientador, conforme o Plano de Atividades; 

e) participar das atividades propostas pela PROGRAD/PROPPI/PROEXT/PRAEC, bem 

como auxiliar na organização de eventos promovidos pela Unipampa; 

f) submeter os resultados das suas atividades em eventos relacionados a sua área de 

conhecimento, preferencialmente no SIEPE, com a supervisão do orientador/coordenador 

da proposta; 

g) apresentar relatórios parciais e o relatório final de atividades, ao término de vigência 

da bolsa ou por motivo de desligamento, com a supervisão do orientador/coordenador da 

proposta; 

h) manter currículo atualizado na Plataforma Lattes; 



 

 

i) demonstrar iniciativa, bom desempenho acadêmico, atenção à sua formação e interesse 

pela atividade de pesquisa no âmbito da comunidade acadêmica; 

j) informar e manter regularizado seus dados de contato e conta corrente bancária, da qual 

seja titular, para fins de pagamento da bolsa pela Instituição. 

O candidato que possuir a maior nota da entrevista será contemplado com a bolsa. 

Os resultados serão divulgados a partir do dia 1/5 através do e-mail institucional dos 

candidatos. Para o esclarecimento de dúvidas adicionais entre em contato pelo e-mail 

mygresilva@unipampa.edu.br. 


