EDITAL 01/2022-DCA
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA CÓD. 2 BAE
O Departamento de Ciências Administrativas do CCSH/UFSM torna público o presente edital
de processo seletivo para preencher vagas de Bolsista código 2 BAE, de acordo com a Resolução
026/95 da UFSM, sob as seguintes especificações:
1. VAGAS:
Vaga(s)

Atividades

Coordenador

01

Apoio administrativo ao Departamento
de Ciências Administrativas

Prof. Eugênio Simonetto

2. CARACTERÍSTICAS DA BOLSA:
2.1. Atividades propostas: organização de arquivos; atendimento telefônico e presencial;
recepção e envio de documentos; verificação da entrada e saída de correspondências; auxílio nos
trabalhos relativos à administração de material e patrimônio.
2.2. Retribuição mensal no valor de R$250,00, com pagamento proporcional aos dias letivos
de atuação, conforme Memorando Circular nº 001/2022/PRAE.
2.3. Carga-horária semanal de até 16 horas.
2.4. Duração de 05 meses a partir de 02/05/2022, podendo ser prorrogada de acordo com a
necessidade, com permanência condicionada à liberação de recursos pela PRAE e à manutenção de
matrícula regular em curso de graduação da UFSM.
3. INSCRIÇÕES:
3.1. As inscrições serão realizadas através do e-mail depadm@ufsm.br de 13/04/2022 a
19/04/2022.
3.2. São requisitos para a inscrição:
a) Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Administração da UFSM.
b) Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, salvo Benefício
Socioeconômico (BSE).
c) O acadêmico deve ter obtido, no mínimo, 50% de aprovação nas disciplinas cursadas no
semestre anterior (exceto para calouros).
3.3. Documentos necessários para realizar a inscrição:
a) No corpo de e-mail inserir as seguintes informações: matrícula, nome completo, RG, CPF,
e-mail, telefone e dados bancários (banco, agência, conta).
b) Anexar no e-mail currículo e histórico acadêmico atualizado.

Avenida Roraima, 1000 – CCSH – Prédio 74C/Sala 4202 – Fone (55) 3220-9297
Santa Maria – RS

4. DA SELEÇÃO:
4.1. A seleção constitui-se de análise do histórico escolar e currículo do candidato e sua
adequação às atividades propostas.
4.2. Será considerado classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a sete (7,00).
4.3. O resultado da seleção será divulgado no dia 25/04/2022, no mural do Departamento de
Ciências Administrativas da UFSM (2º andar do prédio 74C) e via e-mail aos candidatos inscritos.
4.4. Os candidatos serão convocados a manifestar aceitação da vaga pela ordem de
classificação obtida.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. As questões decorrentes de omissão ou falta de clareza deste edital serão resolvidas por
deliberação da chefia departamental.

Santa Maria, 12 de abril de 2022.

Eugênio de Oliveira Simonetto
Chefe do Depto. de Ciências Administrativas
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