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SELEÇÃ
ÃO DE BOL
LSISTA PAR
RA ATUAÇÃ
ÃO EM PRO
OJETO DE PESQUISA
A
Eu, Sandra Depexxe (SIAPE 26663429), profe
fessora do Dep
partamento dee Ciências da Comunicação
o, torno públicca a
seleção de boolsista de iniciiação científicca para atuar no
n projeto de pesquisa
p
“Distinção em treends: consum
mo e classe social
no Twitter”,, registrado noo SIE sob núm
mero 051247, contemplado
c
pelo
p Edital 0002/2020 Fipe JJúnior 2020.
1. Vaga
Esta chamadda trata de umaa vaga para estudantes de graduação
g
doss cursos de Coomunicação Soocial.
a) A bolsa, cuujo valor será de R$ 400,000 (quatrocentoos reais) mensaais, terá duraçção de até seiss meses a partiir de 01/07/20020.
v
2. Pré-requiisitos para a vaga
a) Estar coom matrícula regular em cursos de Comunicação Social da UF
FSM, em quaalquer um do
os quatro currsos
(Jornalissmo, Publicidaade e Propagaanda, Relaçõess Públicas e Produção
P
Editoorial);
b) Ter dispoonibilidade dee no mínimo 16
1 (dezesseis) e no máximo
o 20 (vinte) hooras semanais para as ativid
dades do projeto;
c) Ter connhecimento sobre
s
a lógiica de funciionamento do
o Twitter e,, preferenciaalmente, conh
hecimento soobre
monitoraamento de míddias sociais diigitais;
d) Ter bom
m desempenhoo acadêmico em geral. Teer cursado e sido aprovadoo na disciplinna de Comun
nicação e Míddias
Digitais (COM1192);
e) Ter os dados
d
pessoaiss atualizados (e-mail e telefoone) no DERC
CA e no Portaal do Aluno;
f) Possuir currículo
c
Latttes atualizado na base do CN
NPq;
g) Possuir conta correntte pessoal, paara viabilizar implantação da bolsa. Nãão será permittida conta po
oupança ou coonta
conjuntaa ou Conta Fáccil;
h) Não ter vínculo emprregatício ou ouutras bolsas, exceto
e
aquelas que possuam
m objetivos asssistenciais, de
d manutençãoo ou
de permanência (RN 017/2006
0
– CN
NPq);
i) Cumprirr as atividadess constantes do
d plano de attividades do bolsista,
b
a serr proposto pela orientadora, dentre as quuais:
pesquisaa bibliográfica, coleta de dados, leiturra flutuante, codificação e análise de material, pro
odução de texxtos
científicos e relatórioss.
3. Inscriçõess
As inscrições serão realizadas por meioo do envio doos documentos, abaixo listaados, para o ee-mail sandra.depexe@ufsm
m.br
com o assunnto: “Seleção Bolsista IC”, no período de
d 29 de maio
o a 4 de junho de 2020. As inscriçõees encerram-see às
23h59min doo dia 4 de junhho de 2020.
a) Histtórico escolar (emitido peloo Portal do Aluuno);
b) Linkk para o currícculo Lattes;
c) Cartta de intençõees contendo: interesse pelaa vaga, expecctativas em relação ao projeto, relato dee participação em
projjetos de ensinoo, pesquisa e/ou extensão, relato
r
sobre níível de conheccimento sobree o Twitter e teemas de intereesse
paraa pesquisas fuuturas.
4. Processo seletivo
s
A seleção seerá feita com base análise da documentação apresenttada e entreviista online. O histórico esccolar, o currícculo
Lattes e a caarta de intençções serão baases para anállise do perfil discente, tannto de desemppenho acadêm
mico quanto para
p
comprovaçãoo da particippação em outtros projetos.. Após análise dos docum
mentos, as innscrições hom
mologadas seerão
comunicadass por e-mail coom a confirmaação do horáriio para a realização das entrrevistas.
5. Cronograama
Inscrições: de
d 29 de maio a 4 de junho de
d 2020.
Divulgação das
d inscrições homologadass e dos horárioos de entrevistta: dia 5 de junnho de 2020, por email.
Realização das
d entrevistass: entre 8 e 10 de junho, connforme for com
mbinado indivvidualmente.
Divulgação dos
d resultadoss: até dia 15 dee junho de 20220.
ordenadora doo projeto.
Importante: o cronograma poderá sofrerr alterações a critério da coo
Os casos omissos serão ressolvidos pela Coordenadoraa do Projeto.
Outras inform
mações podem
m ser obtidas pelo
p e-mail saandra.depexe@
@ufsm.br.
Sannta Maria, 29 de maio de 20020.
Profaa. Dra. Sandraa Depexe - Co
oordenadora do
d Projeto

