EDITAL PARA O PROGRAMA “CONCURSO UNIVERSITÁRIO”
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO CUNHA

1. Concurso
O “Concurso Universitário” é uma iniciativa do Gabinete do Deputado Estadual
Rodrigo Cunha que tem como objetivo estimular a participação dos alunos do ensino
superior na construção e aprimoramento das atividades do gabinete do parlamentar,
oportunizando o despertar da vocação científica e incentivo de talentos potenciais entre
estudantes de graduação, proporcionando ao aluno o desenvolvimento de sua criatividade
e inovação.

2.

Público-alvo
Será escolhido 01 (um) aluno regularmente matriculado em quaisquer dos
seguintes cursos de graduação: sistema da informação, sistemas de internet, ciências da
computação, engenharia de computação, análise de sistemas ou tecnologia da informação.

3.

Objetivo
Proporcionar um ambiente de boas práticas aos estudantes universitários, ao
mesmo tempo que fornece insumo para o desenvolvimento de soluções que vão
corroborar com as orientações e planos de ação do mandato.
Selecionar aluno do ensino superior para: aprimorar, tornar mais acessível,
intuitiva e visual a ferramenta do sistema e do site monitora alagoas; sistematizar banco
de dados das redes sociais e formas de interação entre eles e organizar central de dados
para gerir contatos.

4. Como participar?
A forma de seleção será simplificada, através de texto de até 30 linhas, onde o
candidato terá que apresentar um projeto de solução para o sistema MONITORA
(http://www.monitoraalagoas.org/), nos seguintes itens:

1) Navegabilidade
2) Interatividade
3) Responsividade
O candidato deverá encaminhar junto com a informação acima solicitada, seus
dados pessoais (nome, endereço, cpf) e comprovante de matricula nos cursos
mencionados no item 2 até o dia 15 de dezembro (sujeito a prorrogação) para o email assessoria.rodrigocunha@gmail.com.

5. Qual a premiação?
O “Concurso Universitário” irá subsidiar o aluno que enviar a sugestão de
melhoria informada no item 4 e escolhida pelo gabinete do Deputado Estadual Rodrigo
Cunha como a vencedora.
O trabalho terá como base valores (em reais) praticados no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPQ na modalidade apoio técnico à
pesquisa, atualmente orçado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais por
até 6 (seis) meses.

6. Disposições Finais
Ao final do período subsidiado, o bolsista deverá entregar um relatório das
atividades desenvolvidas e resultados alcançados.
O subsídio previsto no item 5 poderá ser cancelado, desde que justificado, a
qualquer momento.

