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EDITAL SELEÇÃO

Processo

 

O Centro de Artes e Letras

abertura de inscrições para seleção de alunos bolsistas que estejam regularmente 

matriculados nos cursos de

Arquivologia. 

 

DAS VAGAS, VALORES

 A bolsa terá valor de R$400,00 mensais;

 A bolsa terá carga

 O período de duração

renovada por igual

 Ter os dados pessoais

 Possuir conta corrente

será permitida  conta poupança, conta fácil ou conta conjunta;

 Não receber bolsa

fomento externo (CAPES,

 Não ter vínculo 

bolsas e benefícios que possuam a finalidade de contribuir para a 

permanência e a diplomação de

social; 

 Manter as condições de habilitação da indicação 

bolsa; 

 Os alunos selecionados irão auxiliar na realização de atividades de 

organização, ordenação

realizadas no acervo do Centro 

 

DA INSCRIÇÃO 

 

da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Artes e Letras 

SELEÇÃO BOLSISTA CAL/UFSM 001/2022

Processo seletivo interno de bolsista para atuar

arquivos 

O Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), torna pública a 

inscrições para seleção de alunos bolsistas que estejam regularmente 

de nível superior, em qualquer área, preferencialmente do Curso de 

VALORES E REQUISITOS 

bolsa terá valor de R$400,00 mensais; 

carga horária de 16 horas semanais; 

duração da bolsa será de um semestre

igual      período; 

pessoais atualizados (e-mail e telefone) no Portal

corrente pessoal, para viabilizar pagamento

conta poupança, conta fácil ou conta conjunta;

bolsa advinda de edital interno da UFSM

(CAPES, CNPq, FAPERGS). 

 empregatício ou outra bolsa de qualquer

benefícios que possuam a finalidade de contribuir para a 

permanência e a diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade 

Manter as condições de habilitação da indicação no período de vigência da 

Os alunos selecionados irão auxiliar na realização de atividades de 

ordenação e digitalização de documentos. As atividad

realizadas no acervo do Centro de Artes e Letras. 

001/2022 

atuar em 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), torna pública a 

inscrições para seleção de alunos bolsistas que estejam regularmente 

, preferencialmente do Curso de 

um semestre, podendo ser 

Portal do Aluno; 

pagamento da bolsa. Não 

conta poupança, conta fácil ou conta conjunta; 

UFSM ou de órgão de 

qualquer natureza, salvo 

benefícios que possuam a finalidade de contribuir para a 

estudantes em situação de vulnerabilidade 

no período de vigência da 

Os alunos selecionados irão auxiliar na realização de atividades de 

. As atividades serão 
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 As inscrições deverão ser realizadas durante o período de 

18/04/2022; 

 As inscrições devem

assunto “SELEÇÃO

 Deve ser anexado ao e

(Anexo 1) 

 

DO PROCESSO SELETIVO

 

 A seleção será realizada conforme segue:

o Análise dos requisitos de seleção

o Análise do currículo

o Entrevista 

para entrevista 

o O resultado da seleção será divulgado no

Letras em 2

e-mail; 

o O início das atividades da bolsa será no dia 

o Os alunos suplentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser 

chamados para

similares, até o final de 2022.

 

 

da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Artes e Letras 

As inscrições deverão ser realizadas durante o período de 

devem ser realizadas via e-mail para franciele@ufsm.br

“SELEÇÃO DE BOLSISTA CAL”; 

Deve ser anexado ao e-mail de inscrição a Ficha de cadastro para bolsista 

DO PROCESSO SELETIVO 

realizada conforme segue: 

Análise dos requisitos de seleção; 

Análise do currículo; 

 individual com os candidatos. Os candidatos 

entrevista receberão por e-mail a data e horário

O resultado da seleção será divulgado no site do Centro e Artes e 

em 25 de abril de 2022 e os selecionados serão informados via 

O início das atividades da bolsa será no dia 02/05/2022

Os alunos suplentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser 

chamados para ocupar vagas futuras de aluno bolsista,

similares, até o final de 2022. 

Santa Maria, 

Franciele Simon Carpes

As inscrições deverão ser realizadas durante o período de 11/04/20221 a 

franciele@ufsm.br com o 

mail de inscrição a Ficha de cadastro para bolsista 

Os candidatos selecionados 

mail a data e horário; 

site do Centro e Artes e 

dos serão informados via 

/2022; 

Os alunos suplentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser 

bolsista, em atividades 

Santa Maria, 06 de abril de 2022. 

 

Franciele Simon Carpes 

Arquivista  



 

 

 

ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA ESTÁGIO ACADÊMICO NO DAG 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:    

Matrícula:    

Curso: Semestre:    

Carga horário no curso (superior a 240h/semanais):    

Cadastro de Benefício Sócio-Econômico/PRAE: ( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM ANÁLISE  

Telefone: E-mail:    

Endereço:    

 

Horário disponível para as atividades: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. CURRÍCULO  RESUMIDO 

 

Experiência profissional ou outras bolsas (especifique o período de atuação): 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cursos técnicos ou de aperfeiçoamento: 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. DADOS PARA CADASTRO DA BOLSA NO SIE: 

 

Agência Bancária (Nome/Cód.):   

 

Conta Corrente: CPF    
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