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Diretrizes da Bolsa de Apoio Técnico da BCZM 

 

Estabelece as normas das bolsas de apoio técnico e 

administrativo da Biblioteca Central Zila Mamede, 

conforme orienta a Resolução No 222/2010-CONSEPE, 

de 07 de dezembro de 2010. 

 

Quanto à oferta e seleção para Bolsa: 

As ofertas de vagas das bolsas de apoio técnico da BCZM acontecem via SIGAA, 

com indicação inicial de interesse feito pelo próprio aluno; em seguida a Biblioteca 

seleciona no mínimo três (03) nomes para entrevista priorizando os alunos com 

cadastro de carência. O processo de seleção é realizado pela chefia imediata ou 

pelo responsável pela Coordenadoria a qual se destina a vaga. 

 

Quanto às atividades dos bolsistas: 

As atividades inerentes à bolsa de apoio técnico na BCZM são estabelecidas em 

conformidade com o Setor de atuação do bolsista. As tarefas são apresentadas 

previamente via SIGAA, na primeira parte do processo de seleção, bem como, de 

acordo com Art. 2º e Art. 3º da Resolução No 222/2010-CONSEPE, constam nos 

planos de atividades com anuência do aluno e de seu orientador/tutor.  

 

Quanto ao horário da bolsa: 

A BCZM é uma unidade de atendimento direto a comunidade acadêmica, 

funcionando com horário ininterrupto das 7h30 às 22h, assim, as vagas de bolsas 

são oferecidas em três (03) turnos distintos. De acordo com o Art. 4º da Resolução 

222/2010 o turno no qual o bolsista desenvolverá suas atividades deve estar de 

acordo com a disponibilidade e compatibilidade com os horários das aulas ou outras 

atividades curriculares. 

 

 

 



Quanto à carga horária de trabalho: 

O Art. 8º da Resolução No 222/2010-CONSEPE estabelece que conforme as 

atividades desenvolvidas, as bolsas de apoio técnico da UFRN podem apresentar 

carga horária de “12 (doze) a 20 (vinte) horas semanais”.  

A BCZM adota a carga horária de 20h semanais, 4horas/dia, explicitada no Plano de 

Trabalho do bolsista, respeitando o horário de funcionamento do Restaurante 

Universitário (RU) e/ou os intervalos de refeições (Parágrafo único do Art. 4º), com 

os seguintes horários: 

Turno matutino: 7h30 às 11h30 ou 8h às 12h; 

Turno vespertino: 12h às 16h, 13h às 17h ou 14h às 18h; 

Turno noturno: 18h às 22h 

Porém, em caso bolsista sentir alguma dificuldade em cumprir os horários pré-

estabelecidos no seu plano de atividades, poderá solicitar ao seu orientador/tutor, 

flexibilização no horário. 

 

Quanto às ausências: 

Conforme Art. 5º da Resolução No 222/2010-CONSEPE, somente as ausências 

devidamente “justificadas por atestado médico ou participação em eventos 

acadêmicos, previamente autorizada”, não serão contabilizada como falta. 

 

Quanto ao déficit de horas: 

Os débitos de horários devem ser compensados dentro do mesmo mês, 

obedecendo ao limite máximo de seis (06) horas dia, conforme Parágrafo único do 

Art. 8º da Resolução No 222/2010-CONSEPE, não podendo haver débitos para os 

meses subsequentes; assim o tutor/orientador não poderá computar débitos ou 

créditos de um mês para o outro. 

 

Quanto aos recessos: 

Art. 6º da Resolução No 222/2010-CONSEPE dispõe que o bolsista deverá gozar 

de “um período mínimo de 30 (trinta dias) de recesso, de acordo com o plano de 

atividades”. Portanto, sendo a BCZM é uma unidade de atendimento direto ao 

público que não interrompe seu funcionamento em nenhum período do ano, fica 

estabelecido um plano de férias para os bolsistas da unidade, de 30 dias anuais, 

divididos em dois períodos nos recessos acadêmicos; além, do recesso natalino, 

escalonando entre os bolsistas nos períodos (Natal e Ano Novo), conforme 



calendário acadêmico vigente, preservando assim o atendimento ininterrupto da 

unidade. 

Quanto à proteção: 

Como uma biblioteca é um ambiente propício à poeira e a ácaros, se o bolsista 

estiver desenvolvendo atividades insalubres, a BCZM fornecerá luvas e máscaras 

para o desenvolvimento de seu trabalho, respeitando assim o Art. 7º da Resolução 

No 222/2010-CONSEPE. 

 

Quanto ao cumprimento da jornada: 

Em consonância com a Art. 9º da Resolução No 222/2010-CONSEPE, a jornada de 

trabalho do bolsista da BCZM deverá ser efetivada de segunda a sexta-feira, 

respeitando o horário estipulado no seu plano de atividades, porém, caso haja 

alguma necessidade e um comum acordo entre o estudante e o Setor, poderá 

acontecer durante o horário de funcionamento da BCZM aos sábados. 

 

As Diretrizes da Bolsa de Apoio Técnico da BCZM foram estabelecidas para 

uniformização dos procedimentos em todos os Setores da Biblioteca Central Zila 

Mamede, respeita o que regulamenta a Resolução No 222/2010-CONSEPE e 

devem ser adotados por todos os orientadores/tutores e/ou chefias da BCZM. 

 

 

 Natal, 12 de dezembro de 2014. 
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