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EDITAL N.01 DE 010 de março de 2020. 
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. 218 de 24 de setembro de 2018, 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: 

1. Encontram-se abertas as inscrições para preenchimento de vaga de  
ALUNO(A) MONITOR(A), do Departamento de Ciências da Comunicação, 
conforme o que segue: 
 

DISCIPLINA VAGAS ÁREA 

Projeto Experimental em Revistas 
Científicas (COM3067)  

Uma (1) Produção Editorial 

 
a) A inscrição ocorrerá por encaminhamento da documentação para o 

email: claudiabomfaz@gmail.com. O candidato deverá: ter cursado 
com aproveitamento as disciplinas: Publicações Científicas COM3061 e 
Planejamento e Produção Gráfica COM3039  e enviar anexado ao email 
supracitado Histórico Escolar, comprovando ter obtido média igual ou 
superior a sete (7), nas disciplinas pretendidas, conforme Edital 
020/1996;  

b) Enviar horários disponíveis no semestre, em que conste disponibilidade 
para atuar no horário da disciplina (terças e quintas pela manhã) e mais 
turno para atividades correlatas junto ao laboratório Publica;  

c) Enviar os seguintes dados: Nome completo; Matrícula; Curso; CPF; 
Banco; Agência; e Conta corrente (o pagamento de Bolsas ou Auxílios 
está condicionado ao beneficiário possuir conta, exclusivamente, na 
modalidade corrente em seu nome e CPF somente, NÃO podendo ser de 
terceiros, conjunta, ou contas cujas instituições existam, exclusivamente, 
na modalidade digital). 
 

2. Período de inscrição: de dez de março até às dezessete horas (17h) do dia doze 
de março de 2020 (10 a 12/03/2020) para o email: claudiabomfaz@gmail.com;  

 
3. A seleção será a partir da análise da documentação encaminhada e disponibilidade 

de horário. Valor da bolsa PRAE (R$ 250,00). 
 

 
Santa Maria, 10 de março de 2020. 
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