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CHAMADA PÚBLICA 01/2016 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO DO 

PROJETO “PROGRAMA UNIVERSO DA LEITURA: FORTALECENDO A 

ATUAÇÃO CIDADÃ DO CURSO DE PRODUÇÃO EDITORIAL” 

 

A coordenação do Projeto de Extensão "Programa Universo da Leitura: fortalecendo 

a atuação cidadã do curso de Produção Editorial", registrado no SIE sob número 039473, 

torna pública a abertura de seleção pública interna para colaboradores em projeto de 

extensão e estabelece normas relativas à realização do processo seletivo, conforme segue:  

 

1. Quadro de vagas:  

Este edital trata de seis vagas:  

a. Duas vagas para repórter; 

b. Uma vaga para apresentador/repórter; 

c. Uma vaga para editor de vídeo; 

d. Uma vaga para diretor de produção.  

 

2. Pré-requisitos do candidato:  
a. Estar regularmente matriculado em qualquer um dos cursos de Comunicação 

Social da UFSM (Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda, Comunicação Social - Relações Públicas ou Comunicação Social - 

Produção Editorial);  

b. Ter cursado ou estar cursando neste semestre pelo menos uma disciplina da 

área de produção audiovisual ou equivalentes; 

c. Ter disponibilidade mínima de oito horas semanais para participar do projeto.  

  

3. Inscrição: 

As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail 

universodaleituraufsm@gmail.com, com o assunto: "Candidato Seleção", no período de 21 

de março a 28 de março de 2016. As inscrições se encerram às 18 horas do dia 28 de 

março de 2016. Os interessados devem encaminhar por email os seguintes documentos, em 

formato pdf: 

a. Ficha de inscrição anexa a esse edital, devidamente preenchida; 

b. Histórico escolar. 

 

4. Comissão de Seleção: 
A Comissão de Seleção será composta por professores, técnicos e alunos já 

regularmente vinculados ao Projeto de Extensão “Programa Universo da Leitura: 

fortalecendo a atuação cidadã do curso de Produção Editorial". 



  

5. Processo seletivo:  
a. As entrevistas serão realizadas entre os dias 31 e de março e 01 de abril de 

2016. O horário e local das entrevistas serão divulgados até o dia 30 de março de 2016 

através do endereço de e-mail pelo qual o candidato encaminhou a documentação; 

b. A seleção será feita com base na análise da ficha de inscrição, do histórico 

escolar e da entrevista com o candidato.  

c. Como critério de desempate, caso necessário, será dada preferência aos alunos 

do curso de Produção Editorial e/ou aos alunos em situação de vulnerabilidade social, 

desde que o aluno tenha esse direito e tenha indicado essa condição na ficha de 

inscrição (BSE); 

d. Os alunos selecionados receberão certificação compatível com a carga horária  

desenvolvida, para cômputo de ACGs; 

e. O período de participação dos selecionados no projeto será de até 12 meses;  

f.             Os alunos ou alunas selecionados(as) iniciarão suas atividades a partir do dia 

05 de abril de 2016; 

g. Os alunos classificados nesta seleção participarão neste projeto em caráter de 

colaboradores, podendo vir a ser contemplados por bolsa caso o projeto venha a ser 

contemplado em editais, mediante cumprimento pelo aluno das exigências previstas 

pela Resolução 001/2013. No entanto, a classificação não representa garantia de bolsa. 

  

6. Cronograma:  
Inscrições: 21 de março a 28 de março de 2016, até às 18 horas deste dia.  

Realização do processo seletivo: dias 31 de março e 01 de abril de 2016.  

Divulgação dos resultados: até as 18 horas do dia 04 de abril de 2016, diretamente por 

e-mail para os candidatos inscritos. 

Início da participação dos selecionados no projeto: dia 05 de abril de 2016. 

 

7. Das disposições gerais:  
 

O cronograma poderá sofrer alterações a critério da coordenação do projeto. Cabe à 

coordenação a resolução dos casos omissos não previstos por este edital. Quaisquer dúvidas 

poderão ser solucionadas através do email  universodaleituraufsm@gmail.com. 

 

 

Santa Maria, 21 de março de 2016.  

 

 

 
Profa. Dra. Aline Dalmolin  

Coordenadora do Projeto de Extensão  

 


