
      

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS

 JARDIM BOTÂNICO

Seleção de Bolsista

O Jardim Botânico da Universidade Federal  de Santa Maria (JBSM) está selecionando um
bolsista para produção/edição de imagens e vídeos educativos. Em função da suspensão das
atividades presenciais por causa da pandemia, o Jardim Botânico pretende criar um acervo de
vídeos  educativos  que  possam  ser  disponibilizados  para  as  escolas  da  rede  básica  de
educação.

1. Requisitos Gerais

- Estar regularmente matriculado em situação regular em curso de graduação da UFSM,
preferencialmente na área da Comunicação Social ou Desenho Industrial, com ênfase
em produção audiovisual (gravações, fotos, edição de vídeo, etc.), a partir do segundo
semestre;

- Dispor de 20 horas semanais, sendo parte presencial (até 8h) e parte remota (até 12h);
- Ter obtido, no mínimo, 50% de aprovação nas disciplinas cursadas no semestre anterior;
- O pagamento da bolsa está condicionado ao beneficiário possuir conta, exclusivamente,

na modalidade corrente em seu nome e CPF somente, NÃO podendo ser de terceiros,
conta conjunta, conta  Fácil  ou contas cujas instituições existam, exclusivamente, na
modalidade digital. 

- Não ter outra bolsa de qualquer natureza, salvo bolsas e benefícios que possuam a
finalidade  de  contribuir  para  a  permanência  de  estudantes  em  situação  de
vulnerabilidade social.

2. Atividades do Bolsista

- Revisão de roteiros de gravação;
- Gravação de vídeos;
- Fotografar;
- Edição de imagens e vídeos;
- Divulgação dos vídeos.
- Demais atividades relacionadas ao estágio, como participação nas reuniões do

grupo; elaboração de informativos, confecção de relatórios; etc.

3.  Período  de  Inscrições: de  23/09/2020  à  01/10/2020  via  formulário on  line:
https://forms.gle/j9dkZ4DQPZTRRHtn8

4. Documentos exigidos para a Inscrição

No formulário online anexar os seguintes documentos (arquivos digitais, preferencialmente em
pdf):

a) Comprovante de matrícula no curso ou de solicitação de matrícula do semestre atual;

b) Tabela com os horários disponíveis durante a semana (destacar na tabela a disponibilidade
presencial (8h com cor verde musgo) e remota (12h cor azul royal)

https://forms.gle/j9dkZ4DQPZTRRHtn8


      

c) Histórico acadêmico simplificado atualizado (ver em portal do aluno);

d) Cópia do cartão de conta corrente ou comprovante de abertura de conta corrente no nome
do candidato.

e) Certificados de cursos relacionados à fotografia e produção/edição de vídeos e/ou de 

participação em projetos relacionados ao tema na UFSM

f) Vídeo de apresentação: cada candidato deve produzir e enviar um vídeo curto, máximo 2
minutos, se apresentando e dizendo porque se interessou pela bolsa e como pode colaborar a
partir de suas experiências na área de produção/edição de vídeos educativos.

5. Seleção

A seleção dos candidatos será feita com base nos documentos exigidos e na entrevista online
individual, que será realizada no dia 2 de outubro de 2020 a partir das 10h em link que será
disponibilizado por e-mail aos candidatos.

6. Etapas da seleção:

a) Análise de documentos e vídeo de apresentação: até 6 pontos;
b) Entrevista: até 4 pontos;
c) Serão aprovados os candidatos com nota igual ou maior que 7.

d) Em caso de empate, a comissão de seleção fará a escolha, dentre os empatados,
conforme desenvoltura do candidato na entrevista. 

7. Critérios de classificação

Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

- Preenchimento do formulário de inscrição e entrega de todos os documentos e vídeo de
apresentação,

- Disponibilidade de horário;
- Experiência prévia com produção e edição de imagens/vídeos;
- Proatividade, criatividade, comprometimento.

8. Divulgação dos Resultados

Os resultados serão divulgados até o dia 05 de outubro de 2020 no site de notícias da UFSM:
(www.ufsm.br)  e  por  e-mail  a  todos  os  candidatos.  O  candidato  selecionado  iniciará  suas
atividades já no dia 05/10/2020.

9. Valor da bolsa e vigência

-O valor da bolsa é de R$  400,00 mensais, para carga horária de vinte horas semanais no
período de outubro à dezembro de 2020.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail jardim.botanico@ufsm.br

http://www.ufsm.br/
mailto:jardim.botanico@ufsm.br

