
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Edital n° 10/2023 - PRE/UFSM
PROCESSO SELETIVO DE BOLSA ESTUDANTIL PARA ATUAÇÃO EM PROJETOS

E /OU AÇÕES NO ÂMBITO DA UFSM

MUSEU GAMA D’EÇA

Conforme a Resolução n° 001/13, que dispõe sobre concessão, critérios de acesso,

permanência e suspensão de Bolsas Estudantis de Ensino, de Pesquisa e de Extensão

desta Universidade, o Museu Gama d’Eça está realizando processo seletivo de bolsa

trabalho voltada para estudantes de graduação da UFSM, prioritariamente, para os cursos

de História, Arquivologia ou Biologia.

1. VAGAS E SUBSÍDIO:

● Duas (2) bolsas destinadas a estudantes de graduação. O valor da bolsa é de R$
400,00* mensais, iniciando a partir de 01 de abril de 2023. A bolsa tem duração de

doze (12) meses a partir da data de início, sendo prorrogável por mais doze (12)

meses.
*Valor sujeito a reajuste

2. CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES: A carga horária é de 20 horas semanais.

Atribuições: Auxiliar a realização do inventário do acervo museológico; Auxiliar nas

atividades de limpeza e acondicionamento do acervo museológico; Auxiliar no trabalho de

pesquisa e montagem de exposições do museu. A descrição detalhada das atividades

encontra-se no ANEXO 1 deste edital.

3.INSCRIÇÕES: de 13/03/2023 até 24/03/2023. Os interessados deverão enviar um e-mail

para museueducativogamadeca@ufsm.br, com cópia para bernardoddp@gmail.com, com o

assunto “Bolsa Museu”, informando no corpo do e-mail: Nome; CPF; Matrícula; Telefone;
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Dados da conta bancária; bem como os horários disponíveis para a bolsa. Deverão ser

anexados os seguintes documentos:

a) Histórico Escolar Simplificado (emitido no Portal do Aluno, formato PDF);
b) Relatório de Índice de desempenho acadêmico (emitido no Portal do Aluno, em

formato PDF);

4. REQUISITOS:
- Estar regularmente matriculado em algum curso de graduação da UFSM;

- Não estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador;

- Ter obtido, no mínimo, 50% de aprovação nas disciplinas cursadas no semestre anterior

(exceto para calouros);

- Possuir horários compatíveis com a demanda do setor.

5.SELEÇÃO: Entrevista e análise da documentação.

a) Data da entrevista: dia 28 de março de 2023, a partir das 9h*. Local: Museu Gama

d’Eça, Rua do Acampamento, 81, Centro, Santa Maria/RS.

*O horário da entrevista será enviado por e-mail ao candidato por e-mail após o

recebimento da inscrição.

Os critérios de avaliação serão:

1º Desempenho na entrevista;

2º Disponibilidade para a realização da carga horária de 20h semanais;

3º Análise do Histórico Escolar Simplificado e do Índice de desempenho acadêmico.

6. BANCA DE AVALIAÇÃO:
a) Equipe do Museu: Bernardo Duque de Paula e Felipe Steffenel.

7. RESULTADO: será publicado no site da Pró-Reitoria de Extensão até o dia 29 de março

de 2023.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail

museueducativogamadeca@ufsm.br.

8.2. É importante a disponibilidade do candidato selecionado para iniciar o trabalho

prontamente.

Santa Maria, 13 de março de 2023

2

mailto:museueducativogamadeca@ufsm.br


Minuta de edital (010)

Descrição Nome do arquivo
Edital bolsa trabalho Museu 2023 - acervo e
exposição.docx (1).pdf

1
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.030171/2023-19
Homologação de edital
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

BERNARDO DUQUE DE PAULA (Museólogo)
01.07.06.02.0.0 - DIVISÃO DE MUSEUS - DM-PRE

10/03/2023 13:30:45

VERA LUCIA PORTINHO VIANNA (Pró-Reitor(a) (Substituto))
01.07.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PRE

13/03/2023 16:17:01

Código Verificador: 2456189

Código CRC: b86399fa

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

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=2456189&crc=b86399fa
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=2456189&crc=b86399fa
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=2456189&crc=b86399fa

