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Seleção de Bolsista Assistência ao Estudante PRAE 
 

Os Cursos de Administração Diurno e Noturno do Centro de Ciências Sociais 
e Humanas da UFSM tornam público o presente edital de seleção de acadêmico da 
UFSM, para 01 (uma) cota de bolsa assistência ao estudante PRAE, mediante os 
requisitos e critérios a seguir estabelecidos. 

 
 

1. CRONOGRAMA 

- Inscrição: 03 a 05/05/2021. 

-  Avaliação dos candidatos: 06/05/2021. 

- Divulgação do resultado final: 07/05/2021. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

- Período: 03 a 05/05/2021. 

- As inscrições serão realizadas por formulário on-line, disponível em 
https://forms.gle/9TSXLfNov1rucu5e9  

 

3. REQUISITOS 

Para concorrer à Bolsa Assistência ao Estudante PRAE o acadêmico deve: 
3.1 Possuir experiência na geração de conteúdo para redes sociais, 

produção e editoração de materiais visuais; 
3.2 Estar regularmente matriculado em curso de Graduação da 

Universidade Federal de Santa Maria; 
3.3 Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o desempenho 

das atividades relativas à bolsa; 
3.4 Possuir conta corrente ativa, no nome e CPF do aluno beneficiário, em 

qualquer banco, para viabilizar implantação da bolsa. Não será realizado o 
pagamento em contas poupança de qualquer banco, conta fácil da Caixa Econômica 
Federal, conta conjunta de qualquer banco ou conta de terceiros. 

3.5 Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que 
possuam objetivos assistenciais, demanutenção ou de permanência. 

 

 
4. PROCESSO SELETIVO: 

A seleção constitui-se de análise de currículo, histórico escolar e comprovação 
de experiência na geração de conteúdo para redes sociais, produção e editoração de 
materiais visuais. 

https://forms.gle/9TSXLfNov1rucu5e9


5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
5.1 O valor da bolsa será de R$ 250,00 mensais, financiada com 

recursos da  PRAE/UFSM; 
5.2 A permanência do Bolsista será condicionada ao desempenho 

apresentado; 
5.3 A Bolsa Assistência ao Estudante não gerará nenhum vínculo 

empregatício entre o bolsista e a UFSM; 
5.4 O bolsista poderá ser desvinculado de sua função, a qualquer tempo, 

nos seguintes  casos: 
a) por proposta do coordenador, desde que justificada por escrito; 
b) por solicitação do próprio bolsista por escrito. 
5.5 Os casos omissos serão apreciados pelo colegiado do curso de 

Administração, em  conformidade com a legislação vigente sobre bolsas no âmbito 
da UFSM. 

 
 
 

Santa Maria, 03 de maio de 2021. 
 
 
 
 


