
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Programa Mestrado Profissional em Informática em Saúde 
Campus Universitário João David Ferreira Lima - Trindade 

CEP 88040-900 - Florianópolis - SC 
Telefones: (48) 3721-6495 – (48) 3721-9480 

E-mail: ppginfos.ufsc@gmail.com 

 
 

CHAMADA DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM INFORMÁTICA EM SAUDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA  

Objeto da chamada  

Esta chamada se destina a selecionar bolsista para suporte as atividades de Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Informática em Saúde da Universidade Federal de 

Santa Catarina. O bolsista selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 

1.352,00  

  

Quem pode participar?   

● Estudantes matriculados em Curso de Graduação na área da Saúde da UFSC; 

● Estudantes que não tenham colação de grau prevista para o período de vigência 

da bolsa;  

● Estudantes com índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 

6,0; 

● Estudantes que não estejam matriculados na primeira ou última fase do seu 

respectivo curso de graduação;  

● Estudantes que disponham de 20 horas semanais para dedicação ao Programa  

 

Quais são os critérios que serão levados em consideração na seleção?  

● Bom desempenho acadêmico, avaliado através do IAA;  

● Facilidade de comunicação e trabalho em equipe;  

● Leitura técnica em inglês;  

● Capacidade de desenvolver as atividades envolvidas, que demandarão atividades 

de secretaria tais como:  

● Conhecimentos básicos de Word®, Windows® e Excel® para redação de 

documentos oficiais do programa, acesso aos sistemas, organização de gráficos e 

tabelas, capacidade de manusear o Word Press® para manutenção e atualização 

do site do Programa. 
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Como posso participar?  

Os interessados deverão preencher a ficha em anexo e enviá-la para o e-mail 

ppginfos.ufsc@gmail.com com o assunto “Seleção  Bolsista 2020”, e aguardar o contato 

para a entrevista e entrega de documentação comprobatória dos critérios de seleção.  

 

Quais são os prazos?  

A ficha de inscrição para a seleção deverá ser enviada entre os dias 02 a 06 de Março de 

2020. As entrevistas ocorrerão no dia 09 de Março, conforme agenda que será 

encaminhada aos candidatos após o encerramento das inscrições. O candidato 

selecionado será contactado até o dia 12 de Março.  O (A) bolsista selecionado(a) 

deverá entregar a documentação prevista até o dia 13 de Março de 2020.     
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