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EDITAL N. 01 DE 12 DE ABRIL DE 2022 
SELEÇÃO DE MONITORIA 

 
O chefe do Departamento de Ciências da Comunicação do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, no uso do que lhe foi delegado pela 
Direção do Centro através da Portaria N. 156 de 23 de setembro de 2020, e em função do 
que consta no artigo 2º da Resolução 020/96 que regulamenta as bolsas de monitoria da 
Universidade Federal de Santa Maria/UFSM, faz saber o seguinte: 
 

a) Encontram-se abertas as inscrições para preenchimento de vaga de  
ALUNO MONITOR, do Departamento de Ciências da Comunicação, para 
atividades laboratoriais de Jornalismo conforme o que segue: 
 

DISCIPLINA PROFESSOR VAGAS ÁREA 
COM3015Radiojornalismo 
III 

Maicon Elias Kroth 
maicon.kroth@ufsm.br 

UMA (1) Jornalismo 

b) No ato da inscrição o candidato deverá enviar Histórico Escolar comprovando ter 
obtido média igual ou superior a sete (7) nas disciplinas de, e quadro de horário, 
tendo disponibilidade de 12 horas (3 turnos).  

c) As inscrições serão realizadas através de envio de e-mail ao endereço eletrônico 
do professor da disciplina.  

d) Período: de 13 de abril a 18 de abril 
e) A seleção ocorrerá por meio de avaliação do currículo do candidato. 
f) No caso de empate, será realizada uma entrevista com data e hora agendada pelo 

professor da disciplina com os candidatos (as); 
g) Atividades a serem desempenhadas pelo acadêmico selecionado:  

 -. Auxiliar o professor na elaboração de materiais acessíveis, conferir e formatar 
documentos acessíveis em DOC, PDF e PPT e criar roteiros de descrição de 
imagens, sob orientação do/da docente. Além disso, outras demandas poderão ser 
criadas durante o desenvolvimento da disciplina;  

h) Resultado será divulgado no dia 20 de abril.  
 

Santa Maria, 12 de abril de 2022. 
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