
 
Serviço Público Federal 

Universidade Federal de Santa Maria 
Biblioteca Central 

 
Edital 001/2018 

 
Seleção de Bolsista para Biblioteca Central / Divisão de Referência 

 
1 Disposições Gerais 
 
A Divisão de Referência da Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) torna público o Edital 001/2018 para a seleção de alunos(as) dos cursos de 
ensino médio,  e graduação (modalidade presencial) da Universidade Federal de Santa 
Maria interessados em atuar como bolsista na Divisão de Referência da Biblioteca 
Central (BC).  
 
2 Inscrição 
 
Encaminhar por e-mail o formulário de inscrição disponível no item 10 deste Edital para 
o endereço de e-mail: referenciabc@ufsm.br, com a indicação do assunto: “Seleção de 
Bolsista”, ou entregar impresso na Secretaria da Biblioteca Central, sala 111, andar 
térreo da Biblioteca Central prédio 30, no horário das 7h30min as 18h30min entre 
22/02/2018 e 27/02/2018. 
 
3 Vagas 
 
O Edital 001/2018 prevê a seleção de 3 (três) bolsistas para atuar na Divisão de 
Referência da Biblioteca Central. 
 
4 Carga Horária 
 
1 (uma) vaga de 15h/semanais para o  turno da manhã 
1 (uma) vaga de 12h/ semanais para o  turno da tarde 
1 (uma) vaga de 15h/semanais para o  turno da noite 
 
5 Valor da Bolsa 
 
Bolsa 12h   -  R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
Bolsa 15h   -  R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) 
 
6 Competências dos bolsistas 
 
Os selecionados para a bolsa devem estar cientes de sua responsabilidade quanto à 
execução das seguintes atividades: 
 

UFSM
BIBLIOTECA  CENTRAL



1- Auxílio no atendimento aos usuários da Biblioteca, orientando e instruindo os 
mesmos no uso do catálogo on-line da Biblioteca e localização de itens no acervo 
físico e digital da UFSM;   

2- Auxílio na coleta, guarda e organização do acervo bibliográfico; 
3- Auxílio às rotinas inerentes à Divisão de Referência da Biblioteca Central;  
4- Participação nas atividades de extensão da UFSM, auxiliando na divulgação da 

Biblioteca Central nos eventos (Descubra, JAI); 
 
7 Requisitos e documentos exigidos para participar da seleção 
 

1- Estar regularmente matriculado(a) e com no mínimo 75%  de freqüência no 
ensino médio,  curso técnico ou de graduação oferecidos pela UFSM. 

2- Ter aproveitamento de, no mínimo, 50% das disciplinas cursadas no semestre 
anterior: 

3- Possuir conta corrente no próprio nome no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal para recebimento do valor da bolsa; 

4- Não receber nenhum tipo de bolsa de outros órgãos ou centros da UFSM; 
5- Disponibilizar a carga horária solicitada para o cumprimento das atividades da 

bolsa na Biblioteca Central; 
6- Estar disposto(a) a realizar atividades solicitadas de forma 

construtiva/colaborativa; 
7- Formulário de inscrição, preenchido, disponível no anexo A; 
8- Histórico escolar emitido pelo Portal do Aluno da UFSM. 
 

8  Perfil desejado 
 

- Assiduidade; 
- Senso de organização; 
- Facilidade de comunicação; 
- Bom relacionamento interpessoal; 
- Pró-atividade; 
- Habilidade em atendimento ao  público; 
- Boa disposição. 
 

9  Etapas da Seleção 
 
Etapa 1- Seleção de currículos (classificatória e eliminatória):  Serão selecionados 
para a entrevista os currículos dos candidatos   que apresentarem inscrição de acordo 
com as normas previstas neste  Edital e entregues dentro do prazo determinado.  Os 
candidatos que não cumprirem com as instruções dispostas neste Edital serão 
automaticamente eliminados. 
 
Etapa 2 – Realização de Entrevista (eliminatória e classificatória): Serão convocados  
para entrevista todos os candidatos classificados na Etapa 1. A convocação será 
enviada no e-mail informado. 
 
Etapa 3 - Classificatória: Candidatos que não atenderem aos requisitos deste Edital  
serão eliminados. Os 03 (três) primeiros colocados deverão entregar a 
documentação pessoal (dados da conta corrente, cópia do CPF e comprovante de 



matrícula) até o dia 02/03/2018 para efetivação de cadastro de bolsistas. Os demais 
permanecerão em cadastro de suplentes. 
 

10  Cronograma  
 

 
ATIVIDADE PREVISTA 

 
DATA 

 
Publicação do Edital 001/2018 
 

 
22/02/2018 

Período de inscrição (entrega ou envio de currículo) no e-mail  
referenciabc@ufsm.br ou na secretaria da Biblioteca Central  

22/02/2018 
até 

27/02/2018 
 

Convocação para entrevista dos candidatos pré-selecionados via e-
mail (inteira responsabilidade do usuário de checagem de recebimento 
do email na data descrita). 

 
28/02/2018 

 
Realização de entrevistas na Biblioteca Central (data e horários 
divulgados) turno da manhã e da tarde 

01/03/2018 
02/03/2018 

Publicação do resultado no Portal da UFSM, site da BC e Facebook da 
Biblioteca Central UFSM 

05/03/2018 
 
 

Entrega da documentação dos selecionados para assinatura do contrato 
da bolsa (dados da conta corrente, cópia do CPF e comprovante de 
matrícula). 

06/03/2018 
 

Início das atividades 07/03/2018 
 

 

 
Este edital tem validade de 6 (seis) meses a contar da sua publicação. 

 
Divisão de Referência Biblioteca Central – Prédio 30 

Diretora de Divisão: Deisiré Amaral Lobo 
Contato: 3220 8643 

E-mail: referenciabc@ufsm.br 
 
 
 
 

Santa Maria, 22 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ANEXO A    -   FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 
Selecione um ou mais turnos de seu interesse ou disponibilidade:  
 

(    ) Manhã        (      ) Tarde            (     ) Noite 
 
 
 
A Biblioteca Central disponibiliza os seguintes horários para cumprimento da bolsa:  
Manhã: 9h às 12 h 
Tarde: 12h30min às 15h30  
Noite: 18h às 21h 
 
 
Nome completo: 
 
E-mail: 
 
Telefone: 
 
Curso: 
 
Ano / Semestre:  
 
Idade: 
 
Naturalidade (cidade): 
 
Complete a frase com suas palavras: Tenho interesse em ser bolsista da Biblioteca 
Central porque 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 


