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Edital nº1/2018 
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA REMUNERADA 

 
O Sistema de Bibliotecas – SiB, da Universidade Federal do Rio Grande, torna pública a 
seleção de acadêmico para bolsa remunerada, para atuar na Feira do Livro FURG 2018, 
com as seguintes especificidades: 
 
1) Vagas 
- Serão, ao todo 2 (duas) vagas, para atuar na pesquisa, junto aos livreiros da Feira do 
Livro da FURG 2018 (praça Dídio Duhá, no Cassino / Rio Grande-RS). 
 
2) Período e turno 
- De 25/1/2018 a 4/2/2018 (exceto dia 1º/2/2018), no turno noturno (das 19h à 1h). 
 
3) Requisitos 
- Ser aluno matriculado em curso de graduação da FURG 
- Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 
exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a 
vigência da bolsa 

- Não acumular bolsas de qualquer natureza 

- Não receber auxílio permanência da FURG 

- Possuir experiência em atividade de pesquisa (desejável) 
- Possuir experiência e habilidade com o público (desejável) 
 
4) Inscrições 
4.1) Prazo para as inscrições 
- 10/1/2018 às 12h 
 
4.2) Forma de inscrição 
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail: sib.direcao@furg.br, com o assunto 
“Seleção Bolsa” devendo conter em anexo o Curriculum Vitae e no corpo do e-mail, o 
nome completo, o número de matrícula e o telefone de contato. 
 
5) Seleção 
5.1) Forma 
- A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae, do Histórico Acadêmico do 
aluno, com valorização especial para experiências relacionadas à função, e a entrevista. 
 
5.2) Realização  
Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no dia 
10/01/2018, no turno da tarde, com os horários pré-definidos no site do SiB: 
www.biblioteca.furg.br. 
 
5.3) Local 
As entrevistas serão realizadas no dia 11/01/2018 na Biblioteca Central (Campus 
Carreiros), sala da direção.  
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6) Resultado 
- O resultado final da seleção será publicado no dia 11/01/2018 no site do SiB: 
www.biblioteca.furg.br, fazendo constar o nome dos candidatos selecionados e dos 
suplentes.  
 
 
 

CLÉRISTON RAMOS 
Diretor do Sistema de Bibliotecas/FURG 
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