
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

          
 
 

EDITAL No. 06/2010 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS ATIVIDADE 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) da Universidade Federal de Lavras 
comunica que estão abertas as inscrições para seleção de bolsistas para projeto de 
desenvolvimento e manutenção de software. 

 

DOS OBJETIVOS DO PROJETO  

O Projeto tem por objetivo desenvolver atividades de informática que contribuam 
para a formação discente de graduação e pós-graduação e o desenvolvimento de 
software de aplicação acadêmica baseado em códigos livres. 

 

DA BOLSA – DURAÇÃO E REGIME DE TRABALHO  

I) A bolsa terá vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogada a critério da 
PRPG; 

II) A bolsa é isenta de imposto de renda e não gera vínculo empregatício; 

III) O bolsista selecionado estará sujeito ao cumprimento das atividades 
programadas pelo coordenador do projeto, em jornada de 20 (vinte) horas 
semanais; 

IV) O bolsista mediante o cumprimento de suas atividades mensais receberá uma 
bolsa mensal no valor total de R$360,00 (trezentos e sessenta reais); 

V) A bolsa deverá ser cancelada:  

• Por desistência do bolsista;  

• A pedido do coordenador do projeto;  

• Por não cumprimento das exigências do projeto.  

 

DOS PRÉ-REQUISITOS 

I) O candidato deverá ser aluno regularmente matriculado na UFLA na graduação ou 
pós-graduação; 

 



II) O candidato deverá possuir conhecimentos em: 

a) programação para a Web com Java ou PHP; 

b) modelagem de base de dados relacional e programação SQL; 

c) conhecimento técnico de leitura em inglês; 

 

II) É desejável ao candidato possuir experiência em: 

a) análise e desenvolvimento de sistemas para a Web; 

b) modelagem de sistemas com a linguagem UML; 

c) gerenciamento de projetos com PMBOK e o método ágil Scrum; 

 

III) Espera-se que o candidato tenha espírito cooperativo, iniciativa, autonomia e 
que seja organizado.  

 

DAS INSCRIÇÕES E VAGAS 

As inscrições poderão ser feitas no período de 14 de outubro de 2010 a 22 de 
outubro de 2010, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no horário das 8 às 12 horas e 
das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.  

A inscrição do projeto será feita mediante o preenchimento e encaminhamento dos 
seguintes documentos:  

a) Curriculo Lattes, incluindo comprovantes para os cursos realizados e para a 
experiência profissional na área de desenvolvimento de software; 

b) Histórico escolar (graduação ou pós-graduação); 

Estarão disponíveis 5 (cinco) vagas para bolsistas, a serem preenchidas de acordo 
com os critérios de julgamento especificados na seção seguinte. 

 

DA ANÁLISE E JULGAMENTO  

I) Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

Etapa 1: Análise de currículo vitae.  

Procedimentos

Etapa 2: Entrevista a ser realizada a partir do dia 25 de outubro de 2010. 

: Etapa eliminatória. Os candidatos pré-selecionados serão 
convocados por e-mail através do endereço informado no currículo Lattes para 
participarem da Etapa 2. 

Procedimentos: Etapa eliminatória e classificatória. Os candidatos selecionados para 
essa etapa deverão observar o dia e horário informado na convocação. 



Os candidatos aprovados na etapa 2 serão classificados de acordo as notas obtidas 
nas etapas 1 (50%) e 2 (50%). 

O resultado será divulgado até o dia 29 de outubro de 2010, na PRPG e no site 
http://www.prpg.ufla.br.  

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital ou 
processos encaminhados com documentação incompleta.  

b) Não será possível a acumulação de bolsas de outras fontes com a deste 
projeto.  Os candidatos que não atenderem a este requisito serão 
automaticamente desclassificados.  

c) Os casos omissos serão resolvidos pela PRPG/UFLA. 

  

Lavras, 08 de outubro de 2010. 

 

 

MOZAR JOSÉ DE BRITO 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


