
 
 

Edital 003/2015/UFSJ/PROEN 

Bolsa de Laboratório – desenvolvimento de aplicativos 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEN, no uso de suas atribuições, faz saber a toda comunidade 

acadêmica a instauração do processo de seleção de Bolsistas de Laboratório para auxiliar no desenvolvimento de 

aplicativos web e celular, que serão utilizados em eventos e editais institucionais realizados no âmbito do Setor de 

Apoio Acadêmico – SEACA da PROEN, conforme: 

1. Objetivo 

Este edital tem por objetivo selecionar um bolsista do curso de Arquitetura para auxiliar no projeto, desenvolvimento 

e instalação de sistemas web e aplicativos (App) para celular para apoio das atividades do SEACA. 

2. Inscrições 

As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário eletrônico na página do SEACA 

(http://www.ufsj.edu.br/seaca/bolsa_de_laboratorio.php) no prazo estabelecido abaixo no item 6. Calendário. 

3. Requisitos e Condições 

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Arquitetura da UFSJ, que tenham 

disponibilidade de 20 horas semanais, para atuarem no período de novembro de 2015 até abril de 2016, renovável por 

mais seis meses, caso necessário. 

Não são elegíveis para este Edital: alunos que recebam qualquer tipo de bolsa, alunos com matrícula trancada durante 

o período de execução do projeto e/ou alunos afastados por qualquer motivo durante o período de vigência da bolsa. 

4. Vagas e Bolsas 

N° de vagas: 1 (uma) vaga 

Valor da bolsa: R$400,00 

Vigência da bolsa: 6 meses (novembro de 2015 até abril de 2016). 

5. Seleção  

A seleção será feita por meio de entrevista no SEACA. No momento da entrevista o candidato deverá apresentar 

cópia do extrato escolar sem a qual será desclassificado. 

6. Calendário 

 

Atividade Período 

Inscrição dos candidatos 01/10/2015 a 10/10/2015 

Entrevistas 13/10/2015 a 16/10/2015 

Resultado 19/10/2015 

 

Todos os atos serão divulgados no endereço eltrônico: http://www.ufsj.edu.br/seaca/bolsa_de_laboratorio.php 

 

São João del-Rei, 28 de setembro de 2015. 

 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Pereira de Andrade 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
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