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CHAMADA INTERNA Nº. 11/2021 -  PRE/UFSM 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pró-Reitoria de 

Extensão, torna pública a abertura de inscrições para seleção de BOLSISTA, 

acadêmica/o de graduação da UFSM, para atuar na Subdivisão de Geoparques 

visando auxiliar em demandas específicas do setor (descritas no item 3 deste edital).  

Pode se inscrever para esta seleção a/o estudante de curso de graduação 

que esteja regularmente matriculada/o na UFSM e não receba outra bolsa 

institucional (exceto bolsa de permanência, como o caso do Benefício Sócio 

Econômico – BSE). 

 

1. DAS INSCRIÇÕES:  

1.1. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 12/04/2021 e 

21/04/2021, apenas via e-mail:  geoparques.pre@ufsm.br.  

1.2. Será considerada válida apenas a inscrição que for enviada com a ficha 

de inscrição devidamente preenchida (Anexo 1) e com o currículo completo em 

formato pdf (não é necessário apresentar comprovantes).  

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção será realizada conforme segue:  

2.1. Primeiramente, realizar-se-á análise dos horários disponíveis da/o 

candidata/o para o desenvolvimento das atividades propostas; 

2.2. Na sequência, realizar-se-á uma pré-seleção das/os candidatas/os por 

meio de análise de currículo e ficha de inscrição; 

2.3. E, por fim, realizar-se-á uma entrevista individual online com cada 

candidata/o pré-selecionada/o, na qual será avaliado se as competências e 

habilidades desta/e são compatíveis para a execução das atividades propostas, bem 

como as experiências em atividades relacionadas à temática de atuação. 
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2.4. Será dada preferência à seleção de candidatas/os que recebam auxílio 

estudantil, em caso de empate. 

 

3. DAS VAGAS 

Nº de 

vagas 

Atividades Requisitos 

01 - Auxiliar nas atividades 

administrativas da Subdivisão de 

Geoparques e na elaboração de 

relatórios de atividades dos 

Geoparques.  

 

 

- Ser estudante regularmente 

matriculado/a na UFSM, e 

preferencialmente, graduanda/o do 

curso de Administração ou 

Comunicação Social.  

- Ter obtido no mínimo 50% de 

aprovação no semestre anterior 

(com exceção de calouras/os). 

- Ter disponibilidade de 12h para 

as atividades da bolsa. 

- Ter conhecimento do Pacote 

Office (Word, Excel, Power Point). 

- Ter conhecimento ou facilidade 

para aprender a usar plataformas 

usadas em reuniões e transmissões 

ao vivo.  

- Capacidade de comunicação, 

síntese e organização.  

 

4. DA CARGA HORÁRIA E DO VALOR DA BOLSA 

4.1. A/o bolsista deverá ter disponibilidade de 12h semanais, as quais 

correspondem à remuneração de R$ 250,00 mensais (duzentos e cinquenta reais).  
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4.2. O início das atividades será em 18/05/2021 (início do 1º semestre letivo 

2021 da UFSM), podendo ter vigência até 30/04/2022. A bolsa poderá ser 

prorrogada ou cancelada de acordo com as possibilidades e necessidades da PRE. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Inscrições 12/04/2021 a 21/04/2021 

Pré-seleção das/os candidatas/os 22 e 23/04/2021 

Entrevistas 26, 27 e 28/04/2021 

Resultado preliminar e envio de 

recursos 

29/04/2021 

Resultado Final 30/04/2021 

Vigência 18/05/2021 a 30/04/2022 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. A/o candidata/o selecionada/o deverá ter ou prontamente providenciar 

conta corrente, em seu nome (onde seja o titular), para o recebimento de bolsa 

mensal. A conta não poderá ser conjunta. 

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão. 

6.3. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail 

geoparques.pre@ufsm.br.  

Santa Maria, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

         Natália Huber da Silva                                                   Jaciele Carine Sell 
Chefe da Subdivisão de Geoparques                      Coord. de Desenv. Regional e Cidadania 
                                                                                     Coord. Institucional Projeto Geoparques           

 

 

Prof. Flavi Ferreira Lisboa Filho 
Pró-Reitor de Extensão 
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