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O Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense (GCI-UFF) 

torna público o processo seletivo para 15 (quinze) bolsas para aluno(a)s de graduação dos 

cursos de Arquivologia e Biblioteconomia e Documentação, e aluno(a)s matriculado(a)s no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação com conhecimentos teóricos ou 

práticos na Plataforma em Software Livre de Acesso e Difusão de Documentos e 

Informações AtoM (ICA-AtoM) para integrarem as atividades de tratamento, organização, 

conservação e difusão de acervo documental digital privado do Centro de Documentação e 

Pesquisa (CEDOC) da Fundação Nacional de Artes (Funarte). 

 1) DAS INSCRIÇÕES 

1.1  Período de inscrições: 18 de janeiro a 18 de fevereiro de 2022. 

1.2 Documentos exigidos para efetivação da inscrição: currículo Lattes atualizado 

(formato PDF) e comprovante de matrícula em curso de graduação ou pós-graduação a 

serem enviados via formulário https://forms.gle/21qBKQtP2HjN8e177 dentro do período de 

inscrições; 

1.3 Pré-requisitos: o(a) candidato(a) deverá estar regularmente matriculado(a) nos cursos 

de graduação de Arquivologia e Biblioteconomia e Documentação ou no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense (UFF). O(a) 

candidato (a) que for bolsista CAPES Demanda Social do PPGCI/UFF não poderá acumular 

bolsa, segundo o Art. 9º, inciso XI, da Portaria CAPES Nº 76, de 14 de abril de 2010.  

 2) DO PROCESSO SELETIVO 

 2.1 Seleção: o processo seletivo consistirá na análise do curriculum Lattes do(a) 

candidato(a) e entrevista. 

 3) INFORMAÇÕES GERAIS 

 3.1 Valor da bolsa (mês): R$ 1.000,00 

3.2 Carga horária (semanal): 30 horas 

3.3 Número de vagas/bolsas:15 (quinze) 

https://forms.gle/21qBKQtP2HjN8e177


3.4 Vigência da bolsa: abril de 2022 a dezembro de 2022 

   

                                                Niterói, 18 de fevereiro de 2022 

 

  

Prof.ª Dr.ª Natália Bolfarini Tognoli 

    Coordenadora de Projeto 
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