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1. Inscrições: de 06 a 10 de abril de 2022. 

 

2. Vaga: 03 

 

3. Pré-requisitos: 

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UFSM; 

b)  ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 16h, de segunda à sexta-feira, 

no turno da manhã, da tarde ou da noite.  

c) ser titular de conta bancária corrente e individual, de preferência no Banco do 

Brasil ou Caixa Econômica Federal; 

d) não ter outra bolsa vigente na UFSM. 

 

4. Valor: o valor da bolsa é de R$250,00 mensais e tem a duração de um semestre letivo, 

podendo ser renovada a cada semestre. 

 

5. Atividades: 

a) realizar atividades junto à secretaria da CAEd; 

b) realizar atividades de recepção aos usuários dos serviços da CAEd; 

c) zelar pelo controle do patrimônio da CAEd. 

 

 

EDITAL 02/2022 - CAEd 

Seleção de bolsistas de graduação para bolsa PRAE 
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6. Inscrições: via formulário online, disponível no endereço 

https://forms.gle/8VGVHCwNWZgj2CFN7, no período 06 a 10 de abril de 2022. 

 

7. Seleção: após o encerramento das inscrições, o cumprimento dos pré-requisitos e as 

respostas do formulário serão analisados e será enviado um e-mail apenas para os 10 can-

didatos, a cada vaga, que melhor se encaixarem no perfil desejado, a fim de agendar uma 

entrevista no dia 11 de abril de 2022, turno da manhã. Após as entrevistas, os candidatos 

entrevistados receberão um e-mail comunicando se foram selecionados. 

 

8. Início das atividades: 12 de abril de 2022. 

 

9. Contato: caed@ufsm.br  

 

Santa Maria, RS, 06 de abril de 2022.  

 

 

 

Sílvia Maria de Oliveira Pavão 

Coordenadora da Coordenadoria de Ações Educacionais-CAEd 

https://forms.gle/8VGVHCwNWZgj2CFN7
mailto:caed@ufsm.br

