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 EDITAL Nº. 37 - PRE/UFSM

 SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTA DE GRADUAÇÃO PARA ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

 
A Universidade Federal de Santa Maria, através da Coordenadoria de Articulação e
Fomento à Extensão da Pró-Reitoria de Extensão (CAFE/PRE), torna pública a
abertura de inscrições para seleção de BOLSISTA de graduação para atuar junto à
Coordenadoria de Articulação e Fomento à Extensão.

1. CRONOGRAMA

ETAPA PERÍODO

Inscrições 25 a 29 de novembro de 2021

Análise das inscrições e pré-seleção 30 de novembro de 2021

Divulgação das inscrições homologadas
e data das entrevistas

01 de dezembro de 2021

realização das entrevistas 01 e 03 de dezembro de 2021

Resultado preliminar 06 de dezembro de 2021

Recursos 07 de dezembro de 2021

Resultado final 08 de dezembro de 2021

2. DAS VAGAS

Vaga
s

Área de
atuação

CH/Semanal Valor da bolsa Áreas

01 Atividades
administrativas

20h 450,00 (graduação) preferencialmente
cursos de

administração,
comunicação social
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3. DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas conforme segue:
a) Data: 25 a 29 de novembro de 2021
b) A inscrição será via formulário, para acessar o link CLIQUE AQUI.

Podem inscrever-se estudantes de quaisquer cursos da graduação da UFSM, campus
sede. Será considerada válida apenas a inscrição dos(as) candidatos(as) (estudantes
matriculados em cursos de graduação), que estiverem matriculados regularmente; que
não disporem de outras bolsas institucionais, exceto as de permanência (BSE), ou
exercendo outra atividade remunerada.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será realizada conforme segue:

1. Análise de currículo;
a. Anexar ao formulário de inscrição curriculum vitae

2. Entrevista individual, online, com os(as) candidatos(as) na qual será avaliado
se as competências e habilidades destes são compatíveis para a execução das
atividades propostas;

a. Data e horário da entrevista será informada por e-mail e divulgada na
página do edital

b. Serão chamados para entrevistas apenas os(as) candidatos(as)
pré-selecionados(as) na análise de currículos.

3. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades.

4. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS E COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS

Auxiliar nas atividades administrativas da Coordenadoria, tais como:
● acompanhar e responder e-mails;
● organizar arquivos digitais;
● participar como equipe de apoio dos eventos e atividades - online e/ou

presenciais - oferecidos pela Coordenadoria;
● ter habilidades com edição de peças gráficas e programas de edição de

imagens;
● ter familiaridade para atuar nas redes sociais, produção de conteúdos e gestão

de sites;
● saber utilizar as ferramentas e plataformas digitais do Google (Gmail, Drive,

planilhas, formulários, Meet, etc); Stream Yard; Canva, Pacote Office.

Competências:
Ter capacidade de comunicação e trabalho em equipe, organização, pontualidade,
responsabilidade. Ter habilidades comunicativas, falar em público.
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4.1.Até o presente momento, as atividades administrativas dos bolsistas estão
ocorrendo de forma remota (online), retornando a forma presencial quando for
estipulado pela UFSM.

5. RESULTADO

O resultado desta seleção será divulgado a partir de 07 de dezembro de 2021.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O início das atividades será no mês de dezembro de 2021, logo após a publicação dos
resultados.

O/A candidato/a selecionado/a deverá providenciar conta corrente, em seu nome, para
fins de recebimento de bolsa mensal.

Os candidatos selecionados para a entrevista serão convocados pelo e-mail informado
na inscrição e a entrevista de seleção será entre os dias 01 e 02 de dezembro de
2021.

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

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail cafe.pre@ufsm.br

Santa Maria, 25 de novembro de 2021.

RUDINEY SOARES PEREIRA
Coordenador da Coordenadoria de Articulação e Fomento à Extensão (CAFE)

Portaria 98.337/2020 de 28 de julho de 2020
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