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 EDITAL  Nº. 49/2022 -  PRE/UFSM
SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTA EVENTUAL PARA AÇÕES DA CAFE

A Universidade Federal de Santa Maria, através da Coordenadora de Articulação e

Fomento à Extensão - PRE, torna pública a abertura de inscrições para seleção de

BOLSISTA eventual.

1. CRONOGRAMA

ETAPA PERÍODO

Inscrições 18/07/2022 a 21/07/2022

Análise das inscrições e pré-seleção 22/07/2022

Divulgação das inscrições homologadas

e data das entrevistas

25/07/2022

Realização das entrevistas 26/07/2022 a 27/07/2022

Resultado preliminar 28/07/2022

Recursos 28/07/2022

Resultado final 29/07/2022

2. DAS VAGAS

Serão duas (02) vagas:
Uma vaga na área de Produção de Vídeo que será apresentado na 2ª Edição do IX

Fórum Permanente de Extensão da UFSM.

Uma vaga na área administrativa, para organização de orçamentos e processos

licitatórios referente à participação da UFSM em feiras.



Atividades:
A atividade do bolsista na área de produção de vídeo é auxiliar em todas as etapas da

produção de um vídeo sobre projetos de extensão vinculados aos 4 campi da

Universidade Federal de Santa Maria. O trabalho será híbrido, podendo ser realizado

em home office, porém com necessidades esporádicas de trabalho presencial junto a

Coordenadoria de Articulação e Fomento à Extensão da UFSM.

A atividade do bolsista na área administrativa é auxiliar em todas as etapas para

solicitação de orçamentos e organização de processos licitatórios de estande para

participação em feiras. O trabalho será híbrido, podendo ser realizado em home office,

porém com necessidades esporádicas de trabalho presencial junto a Coordenadoria

de Articulação e Fomento à Extensão da UFSM.

Bolsa:
Será paga uma bolsa eventual de R$400,00 mensais, por 02 meses, podendo ser

prorrogado de acordo com as necessidades da CAFE.

3. DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições serão realizadas conforme segue:

a) Data: 18/07/2022 a 21/07/2022

b) A inscrição será via formulário, para acessar o link:

https://forms.gle/uWSRFhr32ynLAuyN7

Será considerada válida apenas a inscrição dos(as) candidatos(as) estudantes

matriculados em cursos de graduação.

Para vaga de produção de vídeo: estudantes que estiverem matriculados regularmente

a partir do 4º semestre de cursos pertencentes à área de Comunicação Social.

Para vaga na área administrativa: estudantes que estiverem matriculados

regularmente a partir do 4º semestre do curso de graduação em Administração.

https://forms.gle/uWSRFhr32ynLAuyN7


4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção será realizada conforme segue:

a) Análise de currículo e portfólio, que deverão ser anexados junto ao formulário de

inscrição.

b) Entrevista individual realizada com os candidatos, na qual será avaliado se as

competências e habilidades dos mesmos são compatíveis para a execução das

atividades propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à

temática de atuação.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O/A candidato/a selecionado/a deverá providenciar conta corrente, em seu nome, para

fins de recebimento de bolsa mensal.

Por se tratar de bolsa EVENTUAL, o(a) candidato(a) PODE dispor de outra bolsa

Institucional.

Os candidatos selecionados para a entrevista serão convocados pelo e-mail informado

na inscrição e a entrevista de seleção, conforme cronograma.

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

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

Santa Maria, 14 de julho de 2022.

RUDINEY SOARES PEREIRA

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

Portaria N. 2.242, de 31 de dezembro de 2021

mailto:cafe.pre@ufsm.br
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