
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Extensão
Observatório de Direitos Humanos

EDITAL N.º 57/2022 – PRE/UFSM
Seleção de bolsistas para atuar junto ao Espaço Multiprofissional Casa

Verônica

A Universidade Federal de Santa Maria, através do Observatório de Direitos
Humanos (ODH/PRE) torna pública a abertura de inscrições para seleção de
BOLSISTA de graduação para atuar junto ao Espaço Multiprofissional Casa
Verônica.

1. CRONOGRAMA

ETAPA PERÍODO

Inscrições De 002 a 10  de agosto de 2022

Análise das inscrições e pré-seleção De 10 a 12 de agosto de 2022

Divulgação das inscrições homologadas e
data das entrevistas (pré-seleção)

De 12 de agosto de 2022

realização das entrevistas De 15 a 17 de agosto de 2022

Resultado preliminar De 18 de agosto de 2022

Recursos De 18 a 19 de agosto de 2022

Resultado final De 22 de agosto de 2022

Início da bolsa De 01 de setembro

2. DAS VAGAS

Vagas Área de
atuação

Requisitos CH/
semanal

Valor da bolsa

01
(+CR)*

comunicação Cursos de Jornalismo, Produção
Editorial, Publicidade e Propaganda ou
Desenho Industrial.

12h/20h Graduação R$250,00
(para 12h)



● Ter afinidade com a temática
de gênero, diversidades, relações
etnico-raciais e direitos humanos.
● 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

Atuação presencial no Campus Sede

R$ 400,00 (Graduação
20h)

R$ 650,00
(Pós-Graduação 20h)

01

(+CR)*

monitoria de
oficinas e
organização de
eventos

Vaga específica para pessoa
trans, regularmente matriculada em
quaisquer dos cursos da graduação da
UFSM, na modalidade presencial.

Objetivo desenvolver atividades
educativas, artísticas e culturais com
foco na valorização e fortalecimento
das identidades transexuais. Auxiliar na
organização de eventos, monitoria de
oficinas e atividades para comunidade
trans.

Ter afinidade com a temática de
gênero, diversidades, relações
etnico-raciais e direitos humanos.

Ter habilidade para atendimento ao
público, ser comunicativa(o), saber
trabalhar em equipe.

Atuação presencial no Campus Sede

12h Graduação R$250,00
(para 12h)

Bolsa PRAE

* cadastro reserva

3. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas conforme segue:
Data: 01 a 10  de agosto de 2022;
A inscrição deverá ser feita pelo link: https://forms.gle/XwXUhBdaxuz9Gex2A

3.1 Documentos para inscrição:

a) Comprovante de matrícula
b) Currículo Lattes ou Vitae
c) Portfólio - para candidatas(os) para vaga de Comunicação social
d) Plano de trabalho (anexo I) - para candidatas(os) para monitoria de

oficinas e organização de eventos

https://forms.gle/XwXUhBdaxuz9Gex2A


Será considerada válida apenas a inscrição dos(as) candidatos(as)
(estudantes matriculados em cursos de graduação conforme requisitos Item 02)
que estiverem matriculados regularmente; que não dispuserem de outras
bolsas institucionais, exceto as de permanência (BSE).

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. A seleção será realizada conforme segue:
4.2. Análise de currículo e/ou portfólio/plano de trabalho (conforme a vaga), que
deverá ser anexada junto ao formulário de inscrição.
4.3. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades
propostas;
4.4. Entrevista individual realizada com os(as) candidatos(as)
pré-selecionados(as), na qual será avaliado se as competências e habilidades
são compatíveis para a execução das atividades propostas, bem como as
experiências em atividades relacionadas à temática de atuação.

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

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

6. RESULTADO

O resultado desta seleção será divulgado conforme cronograma item 1.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Essa chamada trata-se de seleção para cadastro reserva. Dessa forma, a
seleção do/a candidato/a não assegura o direito à admissão imediata como
bolsista e, consequentemente, ao recebimento dos valores da bolsa. O/a
candidato/a selecionado/a será previamente e formalmente comunicado/a
sobre o início efetivo das atividades, caso isso ocorra.

Tão logo tenha início as atividades, o/a bolsista selecionado/a deverá informar
conta corrente individual, em seu nome, para fins de recebimento da bolsa
mensal.

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

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

O período de vigência deste edital é de 12 meses.

Santa Maria, 01 de agosto de 2022.

mailto:casafrida.pre@ufsm.br


ANEXO I
Plano de Trabalho para monitoria de oficinas e organização de eventos

NOME SOCIAL:
CURSO:

INTRODUÇÃO
(resumo entre 150 a 250 palavras motivando seu interesse pela bolsa, por que se candidatou e
como pode contribuir com o objetivo da bolsa)

Atividades a serem desenvolvidas
(apresente propostas de atividades que você gostaria de desenvolver e entende serem
importantes de serem desenvolvidas, considerando o objetivo da bolsa: Promoção da
igualdade de gênero por meio da oferta de atividades educativas, artísticas e culturais com foco
na educação, valorização e fortalecimento das identidades transexuais).



Anexo de edital (010)

Descrição Nome do arquivo
EDITAL 57.2022- SELECAO BOLSISTA CASA
VERONICA.docx.pdf

1
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.079723/2022-06
Homologação de edital
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

VICTOR DE CARLI LOPES (Coordenador(a) (Substituto))
01.07.05.00.0.0 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CIDADANIA - CODERC-PRE

02/08/2022 08:50:55

Código Verificador: 1675242

Código CRC: 46b5e0fb

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=1675242&crc=46b5e0fb
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=1675242&crc=46b5e0fb
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=1675242&crc=46b5e0fb

