Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Centro de Ciências Sociais e Humanas - CCSH
Departamento de Ciências Sociais – DCS
Edital 001/2021 - DCS/CCSH - Seleção de Bolsista
O Departamento de Ciências Sociais, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, da
Universidade Federal de Santa Maria, torna público que estão abertas as inscrições para
seleção de bolsista, conforme descrição:
Vagas
01

Carga/horária
20h/semana

Bolsa
R$ 400,00

1. DAS ATIVIDADES GERAIS
- Prestar apoio aos Cursos de Graduação em Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura) na
organização das atividades de acolhimento aos discentes em relação ao semestre letivo 2021/1
como, por exemplo, aula magna, palestras e integração dos calouros ao REDE.
- As atividades serão desenvolvidas durante dois meses.
2. DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
- Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de graduação da UFSM:
Ciências Sociais - Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Sociais;
- Disponibilidade no turno da noite para dar suporte técnico ao evento (aula magna e
palestras);
- Fluência tecnológica em plataformas virtuais, gravação de vídeos e transmissões onlines;
- Experiência na elaboração de banners, folders e design web para produzir o material de
divulgação do evento, etc.;
- Possuir conta corrente pessoal Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
- Ter disponibilidade para cumprir as atividades propostas, com carga horária semanal de
20horas;
- Não estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador, conforme Resoluções
N. 020/1996 e N. 001/2013. Ocorrendo acumulação, o bolsista será automaticamente
desligado da respectiva bolsa.
3. DA INSCRIÇÃO
- Período de inscrição: 16/03/2021 a 17/03/2021;
- Somente via e-mail: dcs@ufsm.br / Assunto: BOLSA 2021;
- Envio de currículo atualizado, informações de contato (e-mail e telefone) e histórico escolar;
- Serão aceitos os documentos que forem enviados até as 23h59min do dia 17/03/2021.
4 DO PROCESSO SELETIVO
- Seleção de currículo e histórico escolar;
- Considerando os critérios de seleção, será elaborada lista de suplência para ocupação de
vaga que, por ventura, venha a surgir em caso de desistência.
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INÍCIO DAS ATIVIDADES
- O resultado será divulgado no dia 18/03/21, através de e-mail, a ser encaminhado para o(a)
bolsista selecionado(a), e no portal de editais da UFSM;
- O resultado incluirá 01 classificado e demais suplentes;
- O bolsista selecionado deverá enviar e-mail para dcs@ufsm.br, no dia 19 de março de 2021,
para dar início às suas atividades.
Santa Maria, 15 de março de 2021.
Profª. Drª. Mari Cleise Sandalowski
Chefe-Substituta do Departamento de Ciências Sociais / DCS / UFSM

