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ED
DITAL Nº. 04/2021
0
– CCSPE/UFS
C
SM
SE
ELEÇÃO PA
ARA ESTUD
DANTES COLABORA
C
ADORES (A
AUXILIARES) NA PAR
RTICIPAÇÃ
ÃO DO CUR
RSO
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃ
ÃO EDITOR
RIAL NO DE
ESCUBRA UFSM VIRT
TUAL 2021
1
O CUR
RSO DE CO
OMUNICAÇÃO SOCIA
AL – PRODUÇÃO EDITORIAL do
o CENTRO
O DE CIÊNC
CIAS
CIAIS E HU
UMANAS da
d UFSM torna públicco o presen
nte Edital de
d SELEÇÃ
ÃO PARA ESTUDANTES
SOC
COL
LABORADORES (AU
UXILIARES)) NA PARTICIPAÇÃO
O O CURS
SO DE CO
OMUNICAÇÃ
ÃO SOCIA
AL –
PRO
ODUÇÃO EDITORIAL
E
L NO DESC
CUBRA UFS
SM VIRTUA
AL 2021:
1. DA
D SELEÇÃ
ÃO
1.1 Serão sele
ecionados estudantes
e
p
para
colabo
orar (auxilia
ar) na particcipação do ccurso de COMUNICAÇ
ÇÃO
SOC
CIAL – PRO
ODUÇÃO EDITORIAL
E
L durante o DESCUBR
RA UFSM VIRTUAL
V
qu
ue ocorrerá
á de 13 a 17
7 de
dezembro de 2021.
2
o estudante
es de gradu
uação da UFSM, devid
damente ma
atriculados com
1.2 A seleção terá como público alvo
ação ativa, da Universsidade Fede
eral de Santta Maria (UF
FSM).
situa
D
VAGAS
S
2. DAS
2.1 Serão oferttadas DUAS
S (2) vagas.
R
OS PARA REALIZAR
R
INSCRIÇÃO
O E CONCO
ORRER ÀS
S VAGAS
3. REQUISITO
3.1 Os requisito
os para con
ncorrer às vagas,
v
são:
S aluno, de
d graduaçã
ão ou pós-graduação, da
d UFSM re
egularmente
e matriculad
do com situ
uação ativa.. Ser
I - Ser
estu
udante ou egresso (ccursando pós-graduaç
p
ção) do curso de gra
aduação em
m Comunic
cação Social –
Prod
dução Edito
orial.
II - Possuir
P
exp
periência e habilidadess para auxiliar em atividades e pro
ocessos que envolvam
m a participa
ação
do curso
c
de Comunicaçã
C
ão Social – Produção Editorial no
o DESCUB
BRA UFSM VIRTUAL 2021 como
o: a)
presstar informa
ações sobre
e curso de Comunicaçção Social – Produção
o Editorial n
no âmbito do
d DESCUB
BRA
UFS
SM VIRTUA
AL 2021; b) interagir co
om o público
o alvo do DESCUBRA
D
A UFSM VIR
RTUAL 2021
1 na divulga
ação
do curso
c
de Comunicação
o Social – Produção Editorial;
E
c) produzir materiais
m
relativos a atu
uação curso
o de
Com
municação Social – Produção Ed
ditorial no DESCUBRA
D
A UFSM VIRTUAL 20
021 e d) ou
utras ativida
ades
rela
ativas a parrticipação do
d curso de Comuniccação Socia
al – Produçção Editorial no DESCUBRA UF
FSM
VIR
RTUAL 2021
1;
III – Possuir conta-corre
ente pessoal (código 001), prefferencialme
ente, no Ba
anco do Brasil
B
ou Caixa
C
Eco
onômica Fe
ederal, parra viabilizar implantaçção da bo
olsa, não sendo
s
perm
mitidas contas bancá
árias
conjjuntas ou de
d terceiross, conta sa
alário, conta poupança, conta fá
ácil ou outrras que exijam código
o de
iden
ntificação de
e transferên
ncia diferen
nte do códig
go 001.
IV - Os estuda
antes candidatos já selecionado
s
quer outra seleção qu
ue envolva o DESCUB
BRA
s em qualq
UFS
SM VIRTUA
AL 2021, e que
q irão atu
uar nas atividades da mesma,
m
não
o poderão cconcorrer à nova seleção.
A
S
4. ATIVIDADE
4.1 Os candida
atos selecio
onados irão executar ass seguintes
s atividades:
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I - prestar infformações sobre o curso
c
de Comunicaçã
C
ão Social – Produção
o Editorial no âmbito
o do
DES
SCUBRA UFSM VIRTU
UAL 2021;
II - interagir com
c
o públlico alvo do DESCUB
BRA UFSM
M em REDE 2021 na
a divulgação do curso
o de
Com
municação Social
S
– Pro
odução Edittorial;
III - produzir materiais
m
re
elativos a atuação do
o curso de Comunica
ação Sociall – Produção Editoria
al no
DES
SCUBRA UFSM VIRTU
UAL 2021 e
IV - outras atividades re
elativas a participação
p
o curso de Comunica
ação Sociall – Produção Editoria
al no
DES
SCUBRA UFSM VIRTU
UAL 2021.
D INSCRIÇ
ÇÃO
5. DA
5.1 Período da
a inscrição: de
d 25/11/20
021 a 28/11
1/2021 (até às 23 horass e 59 minu
utos).
5.2 Procedim
mentos parra realizaçção da in
nscrição: As
A inscrições serão
o realizada
as via e--mail
coo
ordenacaop
pe.ufsm@g
gmail.com com o envio
o dos seguintes itens:
a) Ficha de
d Inscrição
o assinada (Anexo I de
este Edital);
b) Um víd
deo, com até
a um (1) minuto de duração, em
e que o(a) candidato
o(a) aprese
ente o curso
o de
Produçção Editoria
al. Sugere--se imagina
ar que esta
aria aprese
entando o ccurso a um
m estudante
e do
ensino médio, que
e não conhe
ece o curso
o de Produç
ção Editorial.
D COMISS
SÃO DE SE
ELEÇÃO
6. DA
6.1 A Comissão de Seleçã
ão será com
mposta por:
C
ão de curso
o;
I – Coordenaçã
II – TAEs vincu
ulados ao cu
urso;
entes memb
bros do Cole
egiado de curso.
c
III – Representtantes disce
D PROCES
SSO SELE
ETIVO
7. DO
7.1 O processo
o seletivo se
erá realizad
do pela Com
missão de Seleção
S
e co
onstará dass seguintes fases:
o descrito no
n item 5 de
este Edital.
I – Inscrição através do prrocedimento
ção.
II – Análise do vídeo peloss membros da Comissão de Seleç
D
CRITÉ
ÉRIOS DE SELEÇÃO
S
8. DOS
8.1 Os critériios de selleção estão diretame
ente relacio
onados co
om a comprovação dos
d
requissitos;
disp
ponibilidade
e para parrticipar da programaçção do De
escubra noss horários destinados ao curso
o; e
dem
monstração de experiê
ências e ha
abilidades para
p
execução das attividades de
e divulgaçã
ão do curso
o de
Prod
dução Edito
orial. O víde
eo será ana
alisado em termos
t
de coerência
c
e capacidade
e de aprese
entar o cursso.
e empate entre candid
datos, os critérios de de
esempate serão
s
os seg
guintes:
8.2 Em caso de
a) id
dade mais elevada, de
d acordo com
c
o pará
ágrafo único do art. 27
2 da Lei n
n.º 10.741/0
03 (Estatuto
o do
Idosso);
b) maior
m
tempo
o de experiê
ência (comp
provada) na
a área de attuação relattiva a esta sseleção.
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9. DO
D RESULT
TADO DA SELEÇÃO
S
10.1
1. O resulta
ado da seleçção obedeccerá à ordem
m de classifficação dos candidatoss.
10.2
2 O Resulta
ado Final da
a Seleção será
s
divulga
ado até dia
a 02 de dezzembro de 2021, no site
s do curso de
Com
municação Social
S
– Pro
odução Edittorial.
OS
10. RECURSO
1 Os recurssos deverão
o ser encam
minhados po
or e-mail conforme as instruções q
que seguem
m:
10.1
I - Os
O Recurso
os ao Indefe
erimento da
a Inscrição e os Recurrsos à Seleçção devem ser encam
minhados pa
ara o
e-m
mail "coorden
nacaope.uffsm@gmail..com" no prrazo do Item
m 13 (Crono
ograma) desste Edital.
II - Os Recurssos tratadoss no inciso
o anterior deverão
d
serr redigidos com as su
uas respecttivas razõess de
recu
urso e pedid
dos, bem co
omo dirigido
os à Comisssão de Sele
eção do cerrtame.
11. DA BOLSA
A DE RECU
URSOS PRÓ
ÓPRIOS
11.1
1 O(s) cand
didato(s) se
elecionado(ss) irá(ão) re
eceber uma
a bolsa no valor
v
de R$150,00 (cen
nto e cinqüenta
reais) em uma única parce
ela.
12. DO DESLIG
GAMENTO
O DAS ATIV
VIDADES
1 O candida
ato selecion
nado será desligado da
as atividade
es, sem dire
eito a bolsa,, se:
12.1
I - Não
N realizarr ou tumultu
uar os trabalhos inerentes às ativid
dades desccritas no item
m 4 deste Edital;
E
II - Não
N aprese
entar condutta e comportamento éttico inerente
e ao desem
mpenho das atividades.
13. DO CRONO
OGRAMA DA
D SELEÇÃO
Data
as

Etapas

25/1
11/2021

Publicação do
d Edital

25/1
11 a 28/11/20
021

Período de Inscrição
I
doss Candidatos
s
As inscriçõe
es encerram--se no dia 28
8/11/2021 às 23 horas e 5
59 minutos.

29/1
11/2021 até 12horas
1

Publicação da
d Lista de Inscritos Defe
eridos.

29/1
11/2021 até 18horas
1

Período para
a recursos ao
a indeferime
ento das insccrições.

01/1
12/2021

Publicação da
d Homologa
ação das ins
scrições apóss recurso.

01/1
12/2021

Divulgação da
d Lista de Classificação
C
o dos (as) Ca
andidatos (ass) Selecionados.

02/1
12/2021 até 12horas
1

Período desstinado aos Recursos
R
à Seleção.
S

02/1
12/2021

Publicação do
d Resultado
o Final da Se
eleção.

14. DAS DISPO
OSIÇÕES GERAIS
G
14.1
1. Os casoss omissos serão tratado
os pela Com
missão de Seleção.
S
14.2
2.Informaçõ
ões adiciona
ais poderão
o ser obtidass pelo e-ma
ail coordena
acaope.ufsm
m@gmail.co
om .
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14.3
3. A constatação de qu
uaisquer irrregularidade
es e/ou ileg
galidades na
a apresenta
ação da documentação de
insccrição impliccará desclassificação do(a)
d
candid
dato(a).
Sa
anta Maria, 25 de nove
embro de 2021.

Sa
andra Depe
exe
enadora do Curso de Comunicaçã
C
ão Social – Produção E
Editorial
Coorde
Po
ortaria nº 73
3 de 26 de março
m
de 20
020
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ANEXO 1
FORMULÁR
RIO DE INSC
CRIÇÃO - SE
ELEÇÃO PA
ARA ESTUD
DANTES COL
LABORADO
ORES (AUXILIARES) NA
A
PA
ARTICIPAÇÃ
ÃO DO CUR
RSO DE COM
MUNICAÇÃO
O SOCIAL – PRODUÇÃ
ÃO EDITORIA
AL NO DESC
CUBRA UFS
SM
V
VIRTUAL
202
21
Nome
e do (a) Candidato (a):
Data de Nascimento:

Matrícula:

Curso
o:
Endereço:
CEP:
Celular: (

)

E-ma
ails:
Dispo
onibilidade de
e horários (tu
urnos) na se
emana de 13//12/2021 a 17/12/2022:

Por que
q quero rep
presentar o curso
c
de PE no Descubra
a 2021?

CPF
RG:

Órrgão de Expe
edição

Data de Exxpedição

Conta
a Bancária (cconta-corren
nte pessoal de
d código 00
01, preferenc
cialmente, no
o Banco do B
Brasil ou Caiixa Econômica
Federal. O sistem
ma de pagamentos não aceita conttas bancária
as conjuntas ou de terce
eiros, conta salário, con
nta
poupa
ança, conta fácil ou outrras categoria
as que exijam
m código de identificação de transfe
erência difere
ente do códig
go
001):
Núme
ero da Agênccia:

Núme
ero da Conta:

Declaro que li e concordo com
c
todos oss termos pre
evistos no Edital n. 04/2021, do cursso de Comunicação Soccial –
Prod
dução Editorrial da Unive
ersidade Fe
ederal de Sa
anta Maria. Comprometo
o-me com a veracidade
e e validade
e das
inforrmações pre
estadas neste
e formulário,, bem como dos docume
entos entreg
gues no ato d
da entrevista
a (se for o ca
aso),
conssiderando ass implicaçõess para os pro
opósitos do DESCUBRA
D
UFSM VIRT
TUAL 2021.

Santa Maria, ___
_ de ______
________ de 2021

_____
___________
___________
__________
____
Asssinatura do (a
a) Candidato
o (a)

