MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS - CAEd

EDITAL INTERNO Nº 002/2020

Comunicado de abertura de inscrições para seleção de 01 bolsa PRAE (assistência
estudantil), vinculadas ao projeto Redes de Aprendizagem da Coordenadoria de Ações
Educacionais (CAEd), registrado no SIE sob o número 045401.
Inscrições:
Poderão se inscrever o(a)s acadêmico(a)s regularmente matriculado(a)s em
quaisquer cursos de graduação da UFSM.
 Período de inscrição (exclusivamente on-line): 21 de fevereiro a 01 de março de
2020;
Obs: a inscrição dar-se-à por meio do envio ao e-mail caed@ufsm.br do
formulário contido na página 03 deste edital, devidamente preenchido, até às
23h59min do dia 01 de março de 2020. Informações pelo telefone (55) 32209622.
 Requisitos:
 estar em situação regular no curso de graduação;
 ter carga horária de, no mínimo, 240 horas/aula no semestre atual;
 não ter reprovado em mais de 50% das disciplinas do semestre passado;
 não ter excedido 50% do tempo do curso em relação ao prazo de conclusão;
 disponibilidade de 16 horas semanais para atuar na bolsa (carga horária será
distribuída de acordo com a necessidade do setor, que possui horário de
expediente das 08h00min às 19h00min).
Cronograma:





Inscrições: 21 de fevereiro a 01 de março de 2020;
Divulgação de data e horário das entrevistas: 02 de março de 2020;
Entrevistas: 03 de março de 2020;
Divulgação do resultado no site da Coordenadoria de Ações Educacionais (CAEd)
(www.ufsm.br/caed): 04 de março de 2020;
 Período de recurso: 05 de março de 2020;
 Divulgação do resultado final: 06 de março de 2020;
 Período das atividades da bolsa no primeiro semestre de 2020: 09 março de 2020
a 17/07/20. Obs: a bolsa será proporcional ao período em atividade nos meses de
março e julho de 2020, não compreendendo o período de férias de julho/20.
Divulgação dos resultados:
A divulgação dos resultados e informações do edital será feita no site da
Coordenadoria de Ações Educacionais (www.ufsm.br/caed) e na página do Facebook.

Etapas da seleção:
-

Análise da disponibilidade de horários;
Entrevista sobre atividades pertinentes à secretaria.

Atribuições do bolsista:
 atendimento ao público e realização de atividades pertinentes à secretaria;
 cumprimento da carga horária de acordo com a necessidade do setor.
Disposições gerais:
Ao se inscreverem para o processo seletivo, o(a)s candidato(a)s assumem
conhecimento do presente edital e concordam com as seguintes disposições:
 somente poderá assumir a bolsa o(a) candidato(a) que cumprir com os requisitos
descritos na página 01 deste edital;
 a veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade do(a) candidato(a);
 o critério de desempate será a maior disponibilidade de horário;
 a bolsa tem carga horária de 16 horas semanais, no valor de R$ 250,00
mensais;
 a bolsa terá início em 09 março de 2020, podendo ser interrompida a qualquer
momento, caso o(a) bolsista não cumpra com as atribuições, impossibilidade de
cumprimento com os critérios de manutenção da bolsa ou quando não haja
disponibilidade de recurso financeiro;
 o edital terá duração de 01 semestre, prorrogável enquanto o(a) bolsista cumprir com
os requisitos de manutenção da bolsa, de acordo com a disponibilidade de recurso
financeiro e com a necessidade do setor;
 candidato(a)s suplentes poderão ser chamado(a)s durante a vigência do edital, se
houver disponibilidade de vagas e de recurso financeiro, devendo sempre cumprir
com todos os requisitos para assumir a bolsa.

Santa Maria, 21 de fevereiro de 2020.

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS
NOME:
MATRÍCULA:
CURSO:
SEMESTRE ATUAL:
E-MAIL:
TELEFONE:

HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA ATUAR NA BOLSA
SEGUNDAFEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTAFEIRA

QUINTAFEIRA

SEXTA-FEIRA

08h00min às
09h00min
09h00min às
10h00min
10h00min às
11h00min
11h00min às
12h00min
12h00min às
13h00min
13h00min às
14h00min
14h00min às
15h00min
15h00min às
16h00min
16h00min às
17h00min
17h00min às
18h00min
18h00min às
19h00min

Santa Maria, ....../....../......

____________________________________________
Assinatura

