
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 

OBSERVATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DE CRISE 

 
          

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - n. 1 /2023 
 

O Projeto de Desenvolvimento Institucional Observatório da Comunicação de Crise - 

OBCC (n. 058241) está com inscrições abertas para seleção de estudantes voluntários (6h). 

 
1) Das Vagas: 

Estão abertas 02 (duas) vagas para Gestão de Conteúdo. As atribuições das vagas são:  

a) coletar e analisar dados referentes a risco e crise no contexto da comunicação 

organizacional; b) criar conteúdo para o portal e Linkedin do Observatório. 
 

2) Dos requisitos: 

- Ser estudante da UFSM, devidamente matriculado em Curso de Graduação em Relações 

Públicas (a partir do 3º semestre) ou de Pós-Graduação em Comunicação.  

- Disponibilidade de 6h/semana a partir de 07/04/2023. 

 

3) Das inscrições: 

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 02 de abril de 2023, através do e-mail 

observatorio.crise@ufsm.br com o envio da ficha anexa a este edital e os seguintes 

documentos: Histórico escolar do aluno e Currículo Lattes ou Curriculum Vitae ou Portfólio 

(arquivo ou link). 

 

4) Dos critérios de seleção: 

4.1 Índice Geral de Desempenho (Histórico escolar do aluno);  

4.2 Produção acadêmica, científica e técnica (Currículo); 

4.3 Disponibilidade de horários (Ficha - Anexo 1); 

4.4 Conhecimento do sistema de portais da UFSM (Ficha - Anexo 1 com comprovantes). 
 

5) Da divulgação dos resultados: 

A divulgação oficial dos selecionados será por meio da página Editais, no site da UFSM 

Campus Frederico Westphalen, até o dia 07 de abril de 2023. 

 

Para mais informações sobre o projeto, acesse o Portal do OBCC:  

https://www.ufsm.br/projetos/institucional/observatorio-crise  

 
 

Frederico Westphalen, 22 de março de 2023. 

 
Prof. Dr. Jones Machado 

Coordenador-Geral do Observatório da Comunicação de Crise 

mailto:observatorio.crise@ufsm.br
https://www.ufsm.br/projetos/institucional/observatorio-crise


ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS OBCC 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

Nome completo: __________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________________________________________ 

Matrícula: _________________ 

Semestre: ______ 

 

Por que gostaria de fazer parte do OBCC? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Horários disponíveis: preencher o quadro de forma a ter disponibilidade de 6h semanais 

para dedicação ao Observatório. 

 

 SEG TER QUA QUI SEX 

M  

 

    

T  

 

    

 



Experiências anteriores em projetos de ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento 

institucional: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Já teve alguma experiência com atualização de sites do sistema da UFSM? 

(    ) SIM     Qual: ______________         (    ) NÃO  

 

Já teve alguma experiência em produção de conteúdo para sites, portais, redes sociais 

digitais? 

(    ) SIM     Qual: ______________         (    ) NÃO  

 

Link do Currículo Lattes ou Curriculum Vitae ou Portfólio (se tiver em versão digital): 

 

 

 

*Salvar esta ficha em PDF e encaminhar para o email observatório.crise@ufsm.br junto do 

Histórico Escolar e Currículo Vitae ou Currículo Lattes ou portfólio (arquivos ou links). 
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