UNVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PIBIC
Em cumprimento à Resolução 01/2013 torno pública a abertura de processo seletivo para duas vagas de
bolsista PIBIC para um período de cinco meses (abril a agosto de 2022) no projeto Inclusão Financeira e
Mobile Banking: um estudo em universitários.
As bolsas exigem disponibilidade de 20 horas semanais e possuem remuneração de R$ 400,00 reais mensais.
Dos Pré-Requisitos:
 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSM;
 Disponibilidade de 20 horas-semanais;
 Ser brasileiro ou estrangeiro com situação regular no País;
 Não ter reprovação em disciplinas fins com o projeto de pesquisa;
 Não ter vínculo empregatício, nem ser beneficiário de outra bolsa concedida por qualquer outra
agência de fomento à pesquisa;
 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do aluno;
 Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil, para viabilizar a implantação da bolsa.
 Preencher, enviar e cumprir os compromissos estabelecidos no Formulário Eletrônico “TERMO DE
ACEITE”, cujo link de acesso é enviado pelo CNPq;
Da Inscrição:
A inscrição será realizada exclusivamente por e-mail:
 enviar e-mail para kelmara@terra.com.br até as 12 horas do dia 22/03/22, com o assunto: inscrição
para seleção de bolsista PIBIC. O candidato somente estará inscrito após receber e-mail de
confirmação da inscrição.
Documentos Obrigatórios:
Todos os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no momento da entrevista:
 Comprovante de Matrícula;
 Histórico Escolar;
 Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br)
Dos Critérios de Seleção:
Para seleção dos candidatos serão observados os seguintes critérios:
 Desempenho Acadêmico;
 Currículo Lattes;
 Entrevista;
Na entrevista serão avaliados os seguintes requisitos: experiência em pesquisa, disponibilidade para atuação
como bolsista, conhecimentos da língua inglesa, domínio de ferramentas como excel e estatística, interesse na
carreira acadêmica.

Santa Maria, aos 18 dias do mês de março do ano de 2022.

Kelmara Mendes Vieira
Coordenadora do Projeto

