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EDITAL Nº 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2018 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSISTAS 
 

 
O Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à Educação (NUTED) torna pública a abertura de 
inscrições para o processo seletivo simplificado para cadastro de reserva para a função de 
bolsista na área de programação e de designer para atuação na equipe multidisciplinar de 
desenvolvimento do ambiente ROODA 3.0 da UFRGS, atendendo à necessidade temporária 
de excepcional interesse público, conforme segue: 

1. DAS VAGAS 

1.1 Cadastro de Reserva  para vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade 
do processo seletivo simplificado para bolsista exercer atividades na área de programação e 
de designer 
 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

2.1 Ser aluno regular, devidamente matriculado em cursos de graduação da UFRGS, 
preferencialmente nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, 
Design.  

 
2.2 Possuir conhecimentos de Php, HTML, MySQL, Javascript (vaga de programador) e 
Noções básicas de ferramentas e ambientes e design web (vaga para designer).  

3. DAS FUNÇÕES 

3.1 Função de programador: Participante da Equipe Multidisciplinar de Desenvolvimento de 
ferramentas para o ambiente virtual de aprendizagem ROODA 3.0 da UFRGS. 

3.2 Atividades a serem desenvolvidas:  
Estudos e testes do framework Yii para estar em conformidade com os padrões de 
segurança utilizadas nos sistemas do CPD.  
Programação e testes dos módulos de controle administrativo, e de funcionalidades 
do  ROODA 3.0 
Validação, ajustes e correção junto à Equipe de Design e Pedagógica. 
Acompanhamento e resolução de problemas ou ajustes de programação durante a 
aplicação em atividades de ensino de graduação, pós-graduação e/ou extensão, que 
utilizarem  o ROODA como apoio. 
Interlocução com o CPD no que se refere à publicação para a comunidade 
acadêmica das rotinas desenvolvidas. 

3.3 Função de designer: Participante da Equipe Multidisciplinar de design de ferramentas 
para o ambiente virtual de aprendizagem ROODA 3.0 da UFRGS. 

3.4 Atividades a serem desenvolvidas: 
desenvolvimento de novas telas para o ROODA 3.0 como, por exemplo, 
funcionalidade Grupos, Administração, Mapa Afetivo, Mapa Social, etc. 

http://www.ufrgs.br/sead
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revisão das telas já criadas para o ROODA 3.0 de acordo com o padrão solicitado 
pela equipe pedagógica 
desenvolvimento das telas que contemplem os dispositivos móveis (responsividade) 
realização de reuniões com a equipe de programação do ROODA 3.0 a fim de 
contemplar as necessidades da interface com os recursos técnicos  

3.5 Nº de horas semanais dedicadas ao projeto: 20 (vinte) horas semanais. 
3.6 Local das atividades: Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à Educação (NUTED). 

4. DA REMUNERAÇÃO e ATUAÇÃO 

4.1 A remuneração será realizada por meio de bolsa de desenvolvimento institucional, paga 
diretamente pela Fundação que administra os recursos descentralizados do projeto, no valor 
mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais).  

 
4.2 O exercício da função de bolsista prevista neste Edital não implica em vínculo 
empregatício com a UFRGS. 
 
4.3 O período de atuação será de (6) meses, podendo ser renovado até a vigência final do 
projeto mediante interesse da coordenação e do próprio bolsista. 
 
4.4 Estão previstos neste edital a alteração de carga horária e valor mensal da remuneração 
da bolsa, mediante interesse da coordenação do projeto e do próprio aluno. 
 

5. A INSCRIÇÃO 

5.1 A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, através do e-mail: 
pbehar@terra.com.br e deverá conter os documentos (salvos no formato .pdf): currículo 
(modelo Lattes) e comprovante de matrícula. 

5.2 Período de inscrição: de 22 a 26 de  janeiro de 2018. 

6. DA SELEÇÃO  

6.1 O processo seletivo será realizado por uma comissão de seleção formada pelo 
coordenador e pesquisadores do NUTED/UFRGS. 

6.2 A seleção ocorrerá por meio de análise de currículos (1ª Fase), e entrevista com os 
candidatos selecionados na 1ª Fase.  
 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
7.1 Critérios pelos quais os candidatos serão avaliados: análise do currículo e entrevista. 
7.2 Demonstrar capacidade de relacionamento e de trabalho em equipe e facilidade de 
comunicação. 
  

http://www.ufrgs.br/sead
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8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO e INÍCIO DAS ATIVIDADES 

8.1 A divulgação do resultado da seleção ocorrerá na página eletrônica do NUTED, a partir 
do dia 10 de março de 2018. 

8.2 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: pbehar@terra.com.br. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Este Edital tem vigência de 2(dois) anos a contar da data da divulgação dos resultados 
da seleção, podendo ser prorrogado, a critério do coordenador do projeto. 

9.2 Os casos omissos serão tratados pela comissão de seleção. 

 
 

 
Porto Alegre, 17 de janeiro  2018.  

 
 

 
_______________________________ 

Profa. Patricia Alejandra Behar 
Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à Educação  

(NUTED/UFRGS) 

http://www.ufrgs.br/sead

