
ERRATA AO EDITAL 04/2022 

A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL- 
FAURGS - torna pública a alteração dos Anexos III e IV do EDITAL No 06/2022/UFRGS – 
PROJETO SAÚDE COM AGENTE - PROCESSO SELETIVO. 

1– No item 5 - DA REMUNERAÇÃO E ATUAÇÃO 

Onde se lê:  

As remunerações serão por meio de bolsas pagas diretamente pela FAURGS, que 
administrará os recursos do projeto. 

 O exercício da função de bolsista, prevista por este Edital, não implicará vínculo 
empregatício com a FAURGS, tampouco com a UFRGS.  

 O valor previsto de bolsa mensal é de R$ 6.000,00. O pagamento das bolsas está 
condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira proveniente do CONVÊNIO 
Nº 15/UFRGS/FUNDAÇÃO DE APOIO/2021. 

 O pagamento da bolsa só será liberado após a verificação mensal do trabalho, 
assiduidade e compromisso com as atividades. Esse controle será realizado pelos 
supervisores e pela secretaria do projeto.  

 Após a seleção, a secretaria do projeto irá encaminhar despacho, via processo SEI, com 
assinatura do Coordenador do Projeto, contendo a relação dos selecionados aptos ao 
recebimento da bolsa, para o período de atividades a serem realizadas, e este 
tramitará nas instâncias da UFRGS e FAURGS. 

Os selecionados deverão fornecer as informações necessárias para o cadastramento 
de bolsa com assinatura de termo de bolsa e cópias dos documentos pessoais –  RG, 
CPF, comprovante de residência, telefone, endereço de e-mail.  

Além disso, deverão disponibilizar cópia de documentação para recebimento das 
bolsas, bem como anexar o Termo de Compromisso e Responsabilidade de 
Participação (Anexo II deste Edital). 

 Condição para recebimento da bolsa: É necessário ter conta corrente no Banco do 
Brasil,  de titularidade do bolsista. Não são permitidas conta conjunta, conta salário 
ou conta poupança. 

 Os candidatos devem estar cientes de que a bolsa não pode ser acumulada com 
qualquer outra bolsa concedida por instituição pública, exceto nas situações que assim 
os permitam. 

 Os candidatos devem estar cientes de que a bolsa pode ser interrompida a qualquer 
tempo, se houver interrupção no repasse ou afastamentos das atividades na UFRGS 
(incluindo licença-saúde).ANEXO III - Termo de Compromisso e Responsabilidade de 
Participação. 

Leia-se:  



As remunerações serão por meio de bolsas pagas diretamente pela FAURGS, que 
administrará os recursos do projeto. 

Para a função de Pesquisador Pós-Doutorado está prevista uma bolsa de 6.000,00 
reais mensais por até 20 meses. 

 O exercício da função de bolsista, prevista por este Edital, não implicará vínculo 
empregatício com a FAURGS, tampouco com a UFRGS.  

 O valor previsto de bolsa mensal é de R$ 6.000,00. O pagamento das bolsas está 
condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira proveniente do CONVÊNIO 
Nº 15/UFRGS/FUNDAÇÃO DE APOIO/2021. 

 O pagamento da bolsa só será liberado após a verificação mensal do trabalho, 
assiduidade e compromisso com as atividades. Esse controle será realizado pelos 
supervisores e pela secretaria do projeto.  

 Após a seleção, a secretaria do projeto irá encaminhar despacho, via processo SEI, com 
assinatura do Coordenador do Projeto, contendo a relação dos selecionados aptos ao 
recebimento da bolsa, para o período de atividades a serem realizadas, e este 
tramitará nas instâncias da UFRGS e FAURGS. 

Os selecionados deverão fornecer as informações necessárias para o cadastramento 
de bolsa com assinatura de termo de bolsa e cópias dos documentos pessoais –  RG, 
CPF, comprovante de residência, telefone, endereço de e-mail.  

Além disso, deverão disponibilizar cópia de documentação para recebimento das 
bolsas, bem como anexar o Termo de Compromisso e Responsabilidade de 
Participação (Anexo II deste Edital). 

 Condição para recebimento da bolsa: É necessário ter conta corrente no Banco do 
Brasil,  de titularidade do bolsista. Não são permitidas conta conjunta, conta salário 
ou conta poupança. 

 Os candidatos devem estar cientes de que a bolsa não pode ser acumulada com 
qualquer outra bolsa concedida por instituição pública, exceto nas situações que assim 
os permitam. 

Os candidatos devem estar cientes de que a bolsa pode ser interrompida a qualquer 
tempo, se houver interrupção no repasse ou afastamentos das atividades na UFRGS 
(incluindo licença-saúde). 

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2022. 
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