
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS - Revista Saúde (Santa. Maria) 

 

A Revista Saúde (Santa Maria) torna pública a abertura de inscrições para seleção de 

BOLSISTA para atuar junto à revista.  

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas conforme segue:  

a) Data: 26/11/2020 a 03/12/2020;  

b) Documentação: enviar a ficha de inscrição preenchida (anexo 1), currículo e portfólio 

(não obrigatório). 

  Instruções para envio do arquivo: 

1. Formato PDF, demais informações no corpo do email. 

2. Endereço para envio: rosmari.ufsm@gmail.com e amanda.revsaude@gmail.com 

3. Assunto do e-mail: Seleção de Bolsista 

4. Data limite para envio do formulário: 03/12/2020 - 23h59.  

Será considerada válida apenas a inscrição dos candidatos (matriculados regularmente em 

cursos de graduação, preferencialmente, de Produção Editorial ou Desenho Industrial) que 

preencherem todos os campos da ficha (ANEXO 1) e enviado o currículo; que não disporem 

de outras bolsas institucionais, exceto as de permanência (BSE).  

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo será constituído por duas etapas. 

Etapa 1: análise de documentação  

Etapa 2: entrevista online, apenas para os convocados a partir da etapa 1. 

a) Inscrições: 26/11 às 03/12. 

b) Etapa 1 - análise de documentação: 04/12. 

c) Etapa 2 - convocação dos selecionados para entrevista online: 04/12. 

d) Entrevistas online conforme marcação de horário, período da manhã: 07/12. 

e) Resultado preliminar: 08/12. 

f) Resultado final: 09/12. 

* Resultado será divulgada pelo site da UFSM, assim como por e-mail do selecionado. 

 



 

3. DAS VAGAS 

 

Vagas Área de atuação Requisitos CH/ 

Semanal 

Valor da 

bolsa 

(1) Processo de 

edição dos 

artigos científicos  

 

Comunicação 

através do email 

da revista e do 

sistema SEER 

 

Auxílio nos 

demais 

processos da 

revista 

Ter a carga horária solicitada; 

 

Possui conhecimento de 

InDesign e Diagramação; 

 

Será dada preferência a 

estudantes do Curso de 

Produção Editorial ou Desenho 

Industrial matriculados, a partir 

do 4º semestre. 

 

 

16 500,00 

 

4. INÍCIO DAS ATIVIDADES 

O início das atividades será no mês de dezembro de 2020 após a publicação dos resultados, 

sem prazo de duração. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O/A candidato/a selecionado/a deverá possuir conta corrente, em seu nome, para fins de 

recebimento de bolsa mensal.  

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail amanda.revsaude@gmail.com. 

 

Santa Maria, 26 de novembro de 2020.  

 

Rosmari Horner 

Editora Chefe da Revista Saúde (Santa Maria)  

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO - ANEXO 01 



 

Para download da ficha separadamente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1M8PvVmRnNX2QrP0GmvK3RdHGzbXHdgwB?usp=s

haring 

 

 

1. Dados de Identificação 

 

Nome Completo:  

Curso:  

Matrícula:  

Semestre Atual:  

E-mail:  

Endereço:  

Celular:  

 

2. Assinale os Horários Disponíveis: carga horária mínima de 16h. 

 

 SEG TER QUA QUI SEX 

Manhã      

Tarde      

 

3. Mencione suas razões para se inscrever na vaga. 

 

4. Tem experiência com revistas científicas? 

 

5. Conhece o portal de periódicos UFSM e a plataforma OJS? 

 

6. Tem experiência com o InDesign? 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1M8PvVmRnNX2QrP0GmvK3RdHGzbXHdgwB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M8PvVmRnNX2QrP0GmvK3RdHGzbXHdgwB?usp=sharing

