
 
 

Edital 001/2016/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 o desenvolvimento de aplicativos 

para celular e tablet, que serão utilizados para informações institucionais realizados no âmbito do Setor de Apoio 

Acadêmico – SEACA da PROEN, conforme: 

1. Objetivo 

Este edital tem por objetivo selecionar um bolsista para projeto, desenvolvimento e instalação de aplicativos (App) 

para celular e tablet, para apoio das atividades do SEACA, mais especificamente para informações institucionais e 

outras atividades ligadas ao apoio acadêmico. 

As inscrições para a seleção dos Bolsistas de Laboratório estarão abertas impreterivelmente no período de 30 de 

março a 08 de abril de 2016. As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário eletrônico na página do SEACA 

(http://www.ufsj.edu.br/seaca/editais.php). 

2. Requisitos e Condições 

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em Engenharias e Ciência da 

Computação da UFSJ, que tenham disponibilidade de 20 horas semanais, para atuarem no período 19 de abril de 

2016 até 18 de outubro de 2016, renovável por mais seis meses, caso necessário. 

Não são elegíveis para este Edital: alunos que recebem 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. 

Os requisitos para atuação como bolsista são:  

 Conhecimento avançado de programação para web (html5, javascript e css3); 

 Conhecimento avançado de banco de dados e servidor web; 

 Conhecimento intermediário em jquery, jquery mobile; 

3. Vagas e Bolsas 

Será 1 vaga para atuar sob supervisão do SEACA. O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mensais. 

Os quatro bolsistas trabalharão em conjunto, como equipe, segundo a metodologia de gestão de projetos. 

4. Seleção  

Será realizada análise do extrato escolar, de portfólio contendo a experiência na área conforme 2. e entrevista. 

Os candidatos deverão enviar cópia do extrato escolar e do portfólio para seaca@ufsj.edu.br até 10 de abril de 2016. 

Serão convocados para as entrevistas, que acontecerão nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2016, os candidatos que 

tiverem enviado os documentos acima no prazo estipulado.  

5. Divulgação dos resultados 

A divulgação de resultados acontecerá no dia 18 de abril de 2016 no endereço eletrônico 

http://www.ufsj.edu.br/seaca/bolsa_de_laboratorio_-_app_3.php . 

 

São João del-Rei, 29 de abril de 2016 

Retificado em 31/03/2016 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Falcão Santos Barroso 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação em exercício 
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