
EDITAL Nº 002/2022

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – SRI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN

ETAPA DE SELEÇÃO INTERNA - BOLSISTAS SRI

A Secretaria de Relações Internacionais - SRI da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - UFRN, no uso de suas atribuições, torna público este Edital de Seleção
Interna para contratação de bolsistas de apoio técnico. A seleção é destinada para
alunos regulares de graduação com o status ativo no semestre 2022.1 da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, conforme as disposições a
seguir:

1. DO OBJETIVO

1.1 Contratar 06 (seis) bolsistas de apoio técnico para desenvolver atividades
dentro dos setores da unidade. De acordo com o quadro a seguir:

Vagas Curso Turno/horário Conhecimento Atribuições

01 Jornalismo ou
Letras
(preferencialmente)

Manhã

(das 08h às 12h)

Intermediário em
Inglês

Auxiliar a secretaria
executiva da SRI
em suas funções,
sobretudo na
confecção e
divulgação de
matérias e
postagens em
mídia social

01 Direito
(preferencialmente)

Tarde

(das 13h às 17h)

Intermediário em
Inglês

Auxiliar o setor de
Acordos da SRI

02 Qualquer área

Sendo 01 vaga
para o

Turno/horário
Manhã (das 08h às
12h) e 01 vaga para
o Turno/horário
Tarde (das 13h às

17h)

Intermediário em
Inglês

Auxiliar na tradução
português-inglês-
português de
documentos
emitidos pelo setor
de Tradução da SRI

01 Qualquer área Manhã

(das 08h às 12h)

Intermediário em
espanhol

Auxiliar na tradução
português-
espanhol-português
de documentos
emitidos pelo setor
de Tradução da SRI



01 Qualquer área Tarde

(das 13h às 17h)

Intermediário em
francês

Auxiliar na tradução
português-francês-
português de
documentos
emitidos pelo setor
de Tradução da SRI

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA

2.1 Para o bolsista da Secretaria Executiva: auxiliar a secretaria executiva da
SRI e demais setores da unidade, dando o suporte necessário na divulgação
de oportunidades na área da Mídia;

2.2 Para o bolsista do setor de Acordos: assessorar o setor nos processos
de tramitação de Acordos de cooperação;

2.3 Para os bolsistas do setor de Tradução: trabalhar com versão de textos
em geral (documentos, acordos, ementas de disciplinas, mensagens,
históricos e diplomas de alunos) do português para o idioma estrangeiro, e
tradução de textos em geral desse idioma estrangeiro para o português;

2.4 Para todos os bolsistas contratados:

2.1.1 Realizar atendimentos presenciais e online, quando necessário;

2.1.2 Cumprir carga horária semanal de 20 horas, (04 horas diárias nos
horários pré-determinados na chamada);

2.1.3 Comprometer-se a realizar as atividades com o zelo necessário;

2.1.4 Proporcionar um atendimento cordial ao público interno e externo
da Secretaria de Relações Internacionais.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições ocorrerão do dia 06 até o dia 17 de abril;

3.2 O interessado deverá encaminhar um e-mail com o título “Seleção interna
- bolsistas SRI¨, para o endereço eletrônico inscricoes@sri.ufrn.br,
informando a vaga desejada (Setor Acordos, Setor Secretaria Executiva,
Setor Tradução). Para as vagas do setor de Tradução é necessário informar
adicionalmente o idioma pretendido na candidatura. Se a escolha for para ser
bolsista da língua inglesa, informar também o turno pretendido (manhã ou
tarde);

mailto:inscricoes@sri.ufrn.br,


3.3 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar os seguintes documentos:

 Histórico do curso que frequenta na UFRN em formato PDF;
 Currículo Vitae resumido.

3.4 A Secretaria de Relações Internacionais não se responsabiliza por
documentos ilegíveis ou que comprometam a análise das informações neles
contidos.

3.5 Não serão aceitas inscrições fora do prazo, ou seja, após o dia 17 de
abril de 2022. Como também inscrições não recebidas por motivos de ordem
técnica, como pane nos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento de redes, extravio de e-mails, ou outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados. Assim como não nos
responsabilizamos por documentação enviada de forma incorreta.

4. DA PROVA PRÁTICA

Esta etapa do processo de seleção será apenas para os bolsistas
candidatos a uma vaga no setor de Tradução. Nela consistirá uma prova
escrita na língua estrangeira a que o candidato está pleiteando a vaga.

4.1 O candidato receberá um e-mail confirmando a data, o horário e o local
da prova;

4.2 Não será possível utilizar dicionário, seja impresso ou eletrônico;

4.3 A prova prática envolverá a versão de texto(s) do português para
FRANCÊS, ESPANHOL OU INGLÊS, bem como a tradução de textos de um
desses idiomas estrangeiros para o português.

5. DO BENEFÍCIO

5.1 O bolsista de apoio técnico receberá um valor mensal de R$400,00
(quatrocentos reais).

6. DO PÚBLICO ALVO E DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA

6.1 Alunos regulares, com status ativo, de cursos de graduação, nas
modalidades presencial ou de Ensino à Distância (EAD), em situação de
vulnerabilidade social;



6.1.1 Ser aluno em situação de vulnerabilidade socioeconômica e
identificado como PRIORITÁRIO para o atendimento da assistência
estudantil no CADASTRO ÚNICO da instituição;

6.1.2 Estar cadastrado no Cadastro Único – CADÚNICO, e ter o seu
CADÚNICO cadastrado na UFRN. O cadastro na UFRN poderá ser obtido
por meio do SIGAA em: Bolsas >> Cadastro Único >> Aderir;

6.1.3 O(s) candidato(s) deverá(ão) ser pessoa(s) física(s) habilitada(s) a
prática de todos os atos da vida civil. Sendo ainda residente e domiciliado
em território nacional e maior de 18 (dezoito) anos.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A Secretaria de Relações Internacionais deseja receber,
preferencialmente, candidatos que tenham a perspectiva de permanecer na
bolsa por um período mínimo de 1 ano;

7.2 A SRI entrará em contato com os alunos selecionados através de correio
eletrônico, para informá-los sobre os resultados;

7.3 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Secretaria de
Relações Internacionais da UFRN;

7.4 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Natal, 06 de abril de 2022.

Prof. Dr. Márcio Venício Barbosa

Secretário de Relações Internacionais da UFRN


