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Symptom (public)
Requisitante deseja adicionar um novo bolsista ao seu projeto.

Problem (public)

Solution (public)
O gerenciamento de BOLSISTAS no módulo de pagamento de bolsas é de extrema
relevância. Para isso, é preciso compreender bem o uso de:
Projetos Vagas Seleção para Pagamento
Tendo ciência disso, o gerenciamento dos BOLSISTAS será alcançado.
PROJETOS E VAGAS
Os projetos são listados a partir do menu BOLSAS > PROJETOS. Na Imagem 01 é
possível visualizar diversos projetos vinculados à Bolsa/Programa “MONITORIA
GRADUAÇÃO”
Imagem 01
Existem diversas opções de pesquisa para se encontrar um projeto. O exemplo da
Imagem 02 mostra uma pesquisa para buscar projetos que estejam relacionados à
Bolsa/Programa MONITORIA GRADUAÇÃO
Imagem 02
Para adicionar um novo projeto deve ser utilizada a opção INSERIR, conforme
Imagem 03
Imagem 03
Dentro de um projeto é possível acessar as vagas a partir da aba VAGAS. O
exemplo da Imagem 04 mostra duas vagas disponíveis para o projeto CIRURGIA
MAXILOFACIAL I
Imagem 04
Repare que cada uma das duas vagas pertencem a uma Bolsa/Programa diferente e
que nenhuma das duas possui um bolsista vinculado ainda.
Repare também que cada uma das vagas está vinculada a um ESCOPO diferente, que
está relacionado à Bolsa/Programa da vaga:
MONITORIA – VOLUNTARIO: 48h – R$ 0,00 MONITORIA GRADUAÇÃO: 48h – R$ 370,00
Caso seja necessário cadastrar uma nova vaga é possível utilizar a
opção NOVA VAGA, conforme Imagem 05
Imagem 05
Para incluir um bolsista em uma vaga, utilize o ícone de edição de vaga,
posicionado do lado esquerdo do registro da vaga, conforme Imagem 06
Imagem 06
Ao acessar a tela de edição de dados da vaga, é possível incluir um novo
bolsista, conforme mostrado na Imagem 07
Imagem 07
O ícone de pesquisa permite que seja feita uma busca pelos alunos cadastrados
no SIGA (Imagem 08) para que a vinculação com a vaga se realize
Imagem 08
A aba ORIENTADORES exibe os orientadores vinculados ao projeto. E a aba
HISTÓRICO mostra todos os bolsistas que já estiveram vinculados ao projeto.
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