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EDITAL 002/2021 - SGP/UFRN 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA BOLSISTA DA SGP/UFRN 

 

 

A Secretaria de Gestão de Projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SGP-UFRN) torna 

pública a realização de processo seletivo simplificado para preenchimento de vaga de bolsista 

remunerado, para atuação em atividades nas áreas de design e gestão de projetos, processos e riscos, nos 

termos deste Edital. 

 

O QUE É A SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS? 

1. A Secretaria de Gestão de Projetos possui como objetivo principal disseminar as melhores 

práticas de gestão administrativa nas unidades da UFRN, por meio da aplicação de técnicas de 

gestão de projetos, gestão de processos e gestão de riscos para serem incorporadas às rotinas da 

UFRN. O modus operandi da SGP se dá por meio da execução de projetos estratégicos que 

otimizam os processos organizacionais e auxiliam as unidades internas na consecução dos seus 

objetivos estratégicos. 

 

QUAIS SÃO AS VAGAS? E OS REQUISITOS? 

2. Oferta de 02 (duas) bolsas, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, atribuídas a 

discentes no nível de graduação, matriculados e com vínculo ativo na UFRN, sendo: 

VAGA 1: 01 (uma) vaga na área de design. Descrição das atividades: suporte e 

desenvolvimento de atividades relacionadas às demandas de design (elaboração de artes, logos, peças, 

etc) dos projetos institucionais executados pela secretaria. 

VAGA 2: 01 (uma) vaga na área de administração/engenharia de produção*. Descrição das 

atividades: apoio, gerenciamento e condução de projetos estrégicos (melhoria organizacional) e 

melhoria de processos organizacionais, por meio da adoção de técnicas e ferramentas da área de gestão 

de projetos, gestão de processos e gestão de riscos. 

3. O candidato(a) não poderá estar cursando os três últimos semestres de graduação. 

4. O candidato(a) deverá ter perfil proativo, boa fluência de comunicação, bom relacionamento 

interpessoal, organização, responsabilidade e postura. 

5. Entre as competências e habilidades desejadas para a vaga, o candidato(a) deve ter 

conhecimentos básicos em: 

VAGA 1 (DESIGN): básico de Adobe InDesign e Photoshop, e conhecimento intermediário 
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em Adobe Illustrator. 

 

VAGA 2 (ADMINISTRAÇÃO/ENGENHARIA DE PRODUÇÃO): conhecimentos básicos 

em gestão de projetos e gestão de processos. Conhecimento básico desejável em gestão de riscos 

em processos organizacionais. 

6. O candidato(a) deverá estar apto a iniciar as atividades de forma imediata a eventual 

convocação. O candidato(a) escolhido fica ciente que a sua remuneração somente contará para 

efeitos de pagamentos após a confirmação da data formal de início das suas atividades. 

*     Para a VAGA 2, os candidatos deverão, necessariamente, ter disponibilidade para atuar 

no turno matutino, em função das demandas internas da unidade.  

 

QUAL A REMUNERAÇÃO E AS VANTAGENS DA BOLSA? 

7. A remuneração das vagas é fixada em: 

VAGA 1 (DESIGN): R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) mensais; 

VAGA 2 (ADMINISTRAÇÃO/ENGENHARIA DE PRODUÇÃO): R$ 630,00 

(seiscentos e trinta) mensais. 

8. Vantagens da bolsa: equipe focada em discussão e aprendizado, vivência em problemas reais de 

uma organização e possibilidade de propor e desenvolver soluções. 

9. A bolsa ofertada nesta seleção terá validade inicial de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogada 

ou rescindida antes do prazo previsto, a critério do secretário de gestão de projetos e em função 

da disponibilidade financeira e orçamentária da unidade. 

 

COMO ME INSCREVER? E O PROCESSO DE SELEÇÃO? 

10. Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato(a) deverá conhecer o Edital e certificar- 

se de que preenche todos os requisitos exigidos para a vaga que deseja concorrer. 

11. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, via formulário eletrônico (Google Forms) no 

endereço encurtador.com.br/sAFHL a partir do dia 21 de setembro de 2021, até às 23h59 

do dia 23 de setembro de 2021, observado o horário local. 

12. O candidato(a) deverá preencher as informações contidas no formulário, anexando os seguintes 

documentos: 

a. Comprovante de matrícula na UFRN, extraído do SIGAA (em formato PDF); 

b. Curriculum vitae OU currículo lattes (em formato PDF) ; 

c. Histórico acadêmico atualizado, extraído do SIGAA (em formato PDF); 

d. Link para o Portfólio Profissional de Design (SOMENTE PARA VAGA 01 – DESIGN). 

13. O processo de seleção do candidato(a) será realizado entre os dias 24 e 27 de setembro de 
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2021, nos horários da manhã e/ou tarde. Dependendo do volume de candidato(a)s, o processo 

de seleção poderá ser estendido até o dia 28 de setembro de 2021. 

14. É dever do candidato(a) inscrito monitorar sua caixa de entrada de e-mail para verificar 

mensagens referentes ao processo seletivo. 

15. O processo de seleção será realizado por analista da SGP e consistirá nas seguintes etapas: 

Etapa A: Análise de currículo por analista da SGP; 

Etapa B: Confirmação de inscrição e convocação para data e hora de entrevista; 

Etapa C: Prova prática (somente para os candidatos para a VAGA 2); 

Etapa D: Entrevista com o candidato(a), via plataforma de videoconferência (Google Meet); 

16. As etapas A e B verificam o cumprimento de envio da documentação exigida e a 

compatibilidade da área de atuação do candidato(a) com o perfil exigido. 

17. A entrevista (etapa D) serve como espaço para exposição dinâmica do currículo do candidato(a) 

e será realizada em modo remoto, via ferramenta Google Meet, em horário a ser definido pela 

equipe da secretaria, o qual entrará em contato com o candidato(a) por correio eletrônico – o 

mesmo utilizado na inscrição. 

 

QUANDO SERÁ DIVULGADO O RESULTADO? E SE EU FOR APROVADO(A)? 

18. O resultado apresentará, tão somente, os candidato(a)s cujas inscrições foram deferidas ou 

indeferidas (etapas A e B) e candidato(a)s aprovados ou reprovados na entrevista (etapa D). 

19. A previsão de divulgação do resultado final será no dia 28 ou 29 de setembro de 2020, no site   

da SGP, em www.sgp.ufrn.br na seção “Notícias”. 

20. A classificação e aprovação não gera direito adquirido, mas somente expectativa de direito, e 

está condicionado a conveniência, juízo e disponibilidade orçamentária da Administração. 

21. Os candidato(a)s mais bem classificados serão convocados via e-mail, devendo informar seus 

dados pessoais e bancários. 

22. A não apresentação das informações necessárias para o preenchimento da vaga, no prazo 

estabelecido no e-mail de convocação, será considerada como desinteresse na vaga oferecida, 

ficando o candidato(a) automaticamente desclassificado, não cabendo recurso. 

23. O bolsista desenvolverá suas atividades de maneira remota até o retorno das atividades 

presenciais pela Administração Central da UFRN. 

 

PRECISO SABER DE ALGO MAIS? 

24. É de inteira responsabilidade do candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos, editais 

e comunicados referentes a este processo seletivo publicados no site da SGP: www.sgp.ufrn.br, 

na seção “Notícias”. 

25. Caso o volume de candidato(a)s seja muito grande, a equipe organizadora do processo seletivo 

http://www.sgp.ufrn.br/
http://www.sgp.ufrn.br/
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analisará a questão e poderá limitar a seleção as 10 (dez) primeiras inscrições, ou outro número 

maior, para cada vaga, a serem aferidas via registro de dia e horário da plataforma Google 

Forms. 

26. Não será fornecido ao candidato(a) qualquer tipo de comprovante de classificação no processo 

seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação divulgadas no site da SGP 

www.sgp.ufrn.br na seção “Notícias”. 

27. Não será admitido recurso do resultado final. 

28. Todas as informações prestadas no processo de seleção serão de inteira responsabilidade do 

candidato(a). 

29. O prazo de validade do processo seletivo esgotar-se-á após seis meses, contados a partir da data 

de publicação do resultado final. 

30. Os casos omissos a este Edital serão tratados pelo secretário de gestão de projetos. 

 

Natal, 21 de setembro de 2021 

Prof. André Morais Gurgel 

Secretário de Gestão de Projetos/UFRN 

http://www.sgp.ufrn.br/

