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Edital 004/2022 

 
Seleção de Bolsista para a Subdivisão de Periódicos / Biblioteca Central 

 
  

1 Disposições Gerais 
 

A Subdivisão de Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), torna público o Edital 004/2022 para a seleção de estudantes 
dos cursos técnicos e de graduação, preferencialmente em Produção Editorial, 
Publicidade e Propaganda, Desenho Industrial, Administração, Enfermagem e 
Estatística desta Universidade, com interesse em atuar como bolsista na 
Subdivisão de Periódicos ou em revistas institucionais que compõem o Portal de 
Periódicos da UFSM. 

 
2 Da Inscrição 

 
Encaminhar por e-mail o formulário de inscrição disponível no anexo A deste 

Edital para o endereço de e-mail: centraldeperiodicos@ufsm.br, com a indicação 
do assunto: “Seleção de Bolsista 2022”, ou entregar o formulário impresso na 
Central de Periódicos da UFSM, sala 205, andar superior da Biblioteca Central, 
prédio 30, no horário das 8h às 17h, no período respectivo da inscrição. 

 
3 Das Vagas 

 
O Edital 004/2022 prevê a seleção de 3 (três) vagas de bolsistas para atuar nas 

revistas atendidas pela Subdivisão de Periódicos da UFSM, localizada na Biblioteca 
Central. 

 
4 Da Carga Horária 

 
Bolsas presenciais de 20h/semanais (possibilidade de flexibilização de 4 horas 

ininterruptas diárias entre 7h e 19h). 
 

5 Do Valor da Bolsa 
 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 
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6 Das atribuições e competências 

 
Estudantes selecionados para as bolsas devem estar cientes de sua 

responsabilidade quanto a apoiar, desenvolver e executar atividades orientadas de: 
 

Produção Editorial; Publicidade e Propaganda; Desenho Industrial; 
Administação/Enfermagem 
a. Editoração; 
b. Diagramação no InDesign e no Word 2019; 
c. Normalização e revisão textual; 
d. Edição de imagens; 
e. Criação de estilos para artigos em HTML (CSS); 
f. Desenvolvimento e organização de campanhas e de material de divulgação; 
g. Social media. 

 
Estatística 
a. Desenvolvimento e aplicação de ferramentas estatísticas de qualidade; 
b. Capacitação da equipe em Latex; 
c. Apresentação de relatórios / indicadores do Portal de Periódicos. 

 
Atividades Comuns 
a. Produção de conteúdo na área respectiva; 
b. Marcação em XML; 
c. Indexação de edições em bases de dados; 
d. Verificação e edição de metadados; 
e. Gerenciamento de artigos no Open Journal System (OJS); 
f. Planejamento estratégico da unidade na área respectiva; 
g. Elaboração de material didático (tutoriais e videoaulas); 
h. Assessoramento de editores e editoras; 
i. Capacitação de usuários. 

 
7 Dos Requisitos e documentos exigidos para participar da seleção 

 
a. Estar regularmente matriculado(a) e com frequência nos cursos de 

graduação selecionados neste edital e oferecidos pela UFSM; 
b. Ter aproveitamento de, no mínimo, 50% das disciplinas cursadas no 

semestre anterior; 
c. Possuir conta corrente no próprio nome no Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal para recebimento do valor da bolsa; 



  
 

 

d. Não receber nenhum tipo de bolsa de outros órgãos ou centros da UFSM; 
e. Disponibilizar a carga horária solicitada para o cumprimento das 

atividades da bolsa na Central de Periódicos da UFSM - Biblioteca Central; 
f. Enviar/entregar o Formulário de inscrição preenchido, disponível no anexo A. 

 
8 Do Perfil desejado 

 
a. Interesse em comunicação e divulgação científica; 
b. Assiduidade; 
c. Senso de organização; 
d. Facilidade de comunicação; 
e. Bom relacionamento interpessoal; 
f. Pró-atividade; 
g. Habilidade em atendimento ao público; 
h. Tranquilidade no compartilhamento de espaços, mobiliários e materiais 

de uso diário; 
i. Ter conhecimentos de inglês/espanhol (fluência verbal e de escrita); 
j. Boa disposição e comprometimento. 
 

9 Das Etapas da Seleção 
 

Etapa 1 – Seleção de currículos (classificatória e eliminatória): Serão 
selecionados para a entrevista os currículos de estudantes que apresentarem 
inscrição de acordo com as normas previstas neste Edital e entregues dentro 
do prazo determinado. Estudantes que se candidatarem e que não cumprirem 
com as instruções dispostas neste Edital terão automaticamente a inscrição 
cancelada. 

 
Etapa 2 – Realização de Entrevista (classificatória e eliminatória): Serão 
convocados(as) para a entrevista estudantes que se classificaram na Etapa 1. 
A convocação será enviada no e-mail informado. 

 
Etapa 3 – Divulgação do resultado e entrega da documentação 
(classificatória): Candidatos/as com interesses em desacordo com as atividades 
descritas neste Edital serão desclassificados/as. A lista de aprovação será 
estruturada em ordem decrescente de pontuação. Integrantes das primeiras 
colocações deverão entregar a documentação pessoal (dados da conta corrente, 
cópia do CPF e comprovante de matrícula) até o dia 2/9/2019 para efetivação de 
cadastro de bolsistas. Uma lista de suplentes será publicada e poderá ser 
aproveitada por outras unidades da UFSM. 



  
 

 

 
10 Cronograma 
 

ATIVIDADE PREVISTA DATA 

Publicação do Edital 2/2022 05/10/2022 

Período de inscrição (entrega ou envio de currículo) no 
e-mail centraldeperiodicos@ufsm.br ou na Subdivisão 
de Periódicos, sala 205, andar superior da Biblioteca 
Central, prédio 30 

05/10/2022 a 11/10/2022 

(às 17h para impresso) 

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

11/10/2022 

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

12 e 13/10/2022 

Publicação do resultado no site da Biblioteca Central 13/10/2022 

Entrega da documentação dos selecionados na 
Biblioteca Central para a assinatura do contrato da 
bolsa 

14/10/2022 

Início das atividades 17/10/2022 

 
 

11 Das Exceções 
 

Quaisquer questionamentos não contemplados neste edital serão analisados 
pela Subdivisão de Periódicos e em última instância pela gerência da Biblioteca 
Central. 

 

Débora Floriano Dimussio 

Subdivisão de Periódicos  
Contato: 3220 8647 

E-mail: centraldeperiodicos@ufsm.br 

 
 
 

Santa Maria, 05 de outubro de 2022. 

mailto:centraldeperiodicos@ufsm.br
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ANEXO A 

        BIBLIOTECA CENTRAL 
         UFSM 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
 

Selecione um ou mais turnos de seu interesse ou disponibilidade: 
 

Manhã* ( )            Tarde** ( )            Irregular*** ( ) 
 

 
A Subdivisão de Periódicos  disponibiliza os seguintes horários para 

cumprimento da bolsa:  
 
Manhã*: 4h ininterruptas dentro do intervalo de 7h às 13h; 
Tarde**: 4h ininterruptas dentro do intervalo de 13h às 19h; 
Irregular***: sem condições de manter horário contínuo em apenas um turno. 
 

Nome completo: 

E-mail: 

Telefone: 

Curso: 

Ano/Semestre: 
 
Quais suas expectativas como bolsista da Subdivisão de Periódicos? 
 
 
 
 

Minicurrículo: 
 
 
 
 

Das atividades citadas no edital, quais você tem maior interesse? 

 

 

 
Agradecemos seu interesse e sua participação!  

Equipe da Subdivisão de Periódicos da UFSM 
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