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Seleção de bolsista para Projeto de Ensino: 

A biblioteca como apoio ao ensino e a aprendizagem – Nº 
047583 

 

Seleção de bolsistas para o Projeto de Ensino: “A Biblioteca 
como ambiente de aprendizagem e pesquisa”   Período de inscrições: 
de 28/02 à 03/03/2020. As inscrições devem ser feitas exclusivamente 
por endereço eletrônico. Para participar da seleção o(a) candidato(a) 
deve encaminhar os documentos abaixo para: 
biblioteca@politecnico.ufsm.br 

- Currículo; 

- Histórico acadêmico simplificado;  

- Comprovante de matrícula; 

- Informar o turno do qual deseja concorrer à vaga (obrigatoriamente). 

Bolsas disponíveis (2): 

Bolsa 1 - MANHÃ (8h – 12h) - Início em 05 março de 2020. De 

preferência estudar no período da TARDE. 

 

Bolsa 2 - TARDE (13h – 17h) - Início em 05 março de 2020. De 

preferência estudar no período da NOITE. 

 

Bolsa 3 - NOITE (17h - 21h) - Suplentes. De preferência estudar no 

período da MANHÃ. 
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OBS.: 

- Carga horária semanal: 20 horas 

- Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 

Pré-requisitos: 

- Estar regularmente matriculado(a) na UFSM; 

- Estar cursando no turno indicado no edital; 

- Ter obtido aprovação em, no mínimo, 50% das disciplinas cursadas no 

semestre anterior; 

- Disponibilidade para o horário estabelecido. 

Seleção: 

Na primeira etapa da seleção será feita análise do currículo e histórico 
acadêmico pela coordenadora do projeto - Bibliotecária Margaret 

Basso. Serão selecionados para entrevista somente os(as) 
candidatos(as) qualificados na primeira etapa.  

Os candidatos que estiverem aptos a participar da seleção receberão 
por e-mail notificação da data e horário agendado para entrevista que 
ocorrerá no dia 04 de março de 2020. As entrevistas serão realizadas 

na Biblioteca Setorial do Colégio Politécnico, no 

Anexo do Prédio 74-F do Colégio Politécnico da 

UFSM.  

 
 


