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Serv iço Públ ico Federal  
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Faculdade de Arqui te tura e Urbanismo   

 
 

EDITAL INTERNO PARA O PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES DE APOIO AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE GRADUAÇÃO – 

PAEALIG – 2020 NO LABGRAF E SALA DO FUTURO 
 
 
A Comissão constituída pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro FAU-
UFRJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Resolução CEG 01/2009 que estabelece normas 
para o programa de atividades extracurriculares de apoio aos laboratórios de informática de graduação, e no Edital de 
Bolsas para o Programa de Atividades Extracurriculares de Apoio aos Laboratórios se Informática de 
Graduação – PAEALIG – 2020 Nº 836 da Pró-Reitoria de Graduação PR1, torna público que estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo de monitores para o PAEALIG – 2020 para o LABGRAF e SALA DO FUTURO, de 
acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas e condições contidas neste Edital Interno 
publicado na FAU. 
 
 
1. Da Quantidade e Distribuição das Bolsas Acadêmicas: 
1.1. Para o LABGRAF e SALA DO FUTURO foram concedidas 03 (três) bolsas do PAEALIG em 2020. 
 
2. Da Solicitação de Inscrição 
2.1 Poderão candidatar-se à bolsa do PAEALIG alunos de graduação da UFRJ, regularmente matriculados, de qualquer 
Unidade da UFRJ, com CRA igual ou superior a 6,0 (seis) e que não tenham sofrido sanção disciplinar (vide artigo 6º 
da Resolução CEG 01/2009). 
2.2. As inscrições estarão abertas no período de 09/03/2020 a 11/03/2020 até 9:00h por email. 
2.3. O candidato deve requerer sua inscrição enviando um e-mail para roberto@fau.ufrj.br: 

- Assunto: Bolsa PAEALIG 2020; 
- Anexos: 

o Imagem de captura do RG com CPF; 
o Boletim Escolar; 
o Imagem de captura da página de cadastramento da conta corrente no SIGA (não podendo ser 

conta salário, poupança ou conjunta, ou seja, deve estar sob a titularidade do aluno e, portanto, 
vinculada a seu CPF); 

o Imagem de captura da grade semanal de horário de aulas. 
 
3. Do Processo Seletivo 
3.1. O processo seletivo constará de prova de conhecimento e aptidão, análise do rendimento acadêmico e entrevista. 
3.2. A prova de conhecimento e aptidão valerá 10,0 (dez) pontos e poderá contemplar os seguintes conteúdos: 

- Noções de hardware; 
- Uso prático do sistema operacional Windows: principais comandos e funções; 
- Noções de segurança da informação: vírus, spam, phishing; 
- Uso prático de programas gráficos: AutoCAD, Revit, 3ds Max, SkechUp, Rhino, Arquicad, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 
3.3. A avaliação do rendimento acadêmico será representada pelo Coeficiente de Rendimento Acumulado do aluno. 
3.4. A entrevista com o candidato valerá 10,0 (dez) pontos. 
3.5. Os candidatos serão classificados pela média ponderada das notas da prova com peso 1 (um), do CRA com peso 2 
(dois), e da entrevista com peso 2 (dois) totalizando uma nota final de até 10,0 (dez) pontos: 

NOTA FINAL =
 PROVA × 1 +  CRA × 2 +  ENTREVISTA × 2 
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3.6. Estarão reprovados aqueles que obtiverem nota final inferior a 7,0 (sete). 
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3.7. Em caso de empate, o critério de desempate será o maior CRA. 
3.8. A prova será realizada no dia 11/03/2020 às 13:00, em local a ser divulgado pela Comissão, e em seguida serão 
feitas as entrevistas de acordo com a ordem de inscrição. 
3.9. O resultado da seleção será divulgado no dia 12/03/2020. 
3.10. Os recursos poderão ser enviados por e-mail para roberto@fau.ufrj.br, do momento da divulgação do resultado 
até o dia 13/03/2020 às 9:00h. O pedido de recurso será submetido à direção da FAU/UFRJ que proferirá decisão 
definitiva quanto ao mérito. 
3.11 Os resultados finais serão informados no dia 13/03/2020. 
 
4. Das Disposições Gerais 
4.1. A inscrição do candidato no processo seletivo implica conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas 
no presente Edital Interno, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
4.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

Roberto de Almeida Souza 
Gustavo Badolati Racca 
Margaret Lica Chokyu 

Comissão de Seleção 


