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O Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) torna público o presente edital para bolsista do curso de Relações 
Internacionais. 
 
DO VALOR DA BOLSA 
 
O bolsista receberá uma bolsa, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) dividida 
em três parcelas mensais (as duas primeiras de R$ 230,00 e a terceira de R$ 
240,00) a partir do momento do início das atividades. Portanto, as atividades 
serão desenvolvidas no período de três meses. 
 

DAS ATIVIDADES 
 
O bolsista terá como atividades principais: a criação e a atualização das mídias 
sociais/digitais do Curso de Relações Internacionais da UFSM, atualização dos 
sites dos projetos de extensão e dos grupos de pesquisa, vinculados ao curso 
de RI, mediante demanda dos seus coordenadores. Também poderá receber 
atribuições secundárias da coordenação, relacionadas às relações públicas do 
curso. 
 
DO DESLIGAMENTO DO BOLSISTA 
 
O bolsista será avaliado mensalmente pela coordenação e, em caso de não 
cumprimento (ou cumprimento insatisfatório) das atividades, o discente será 
desligado e a bolsa passará para o candidato subsequente de acordo com a 
classificação final do processo seletivo. 
 
DAS VAGAS 
 

01 vaga 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

a) Ficha de inscrição, conforme anexo I; 
b) Carta de interesse, contendo experiência na área  
c) Histórico escolar com índice de rendimento acadêmico. 

 

CRONOGRAMA 
 

Atividade Prazos 

Publicação do Edital 05/11/2020 
Inscrições 12/11/2020 
Avaliação e seleção 13/11/2020 
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Divulgação do resultado preliminar 13/11/2020 
Interposição de Recursos 14/11/2020 
Divulgação do resultado final 16/11/2020 
Início das atividades  01/12/2020 

 

DA INSCRIÇÃO: 
 
As inscrições serão aceitas exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
ri@ufsm.br. 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO BOLSISTA: 
 

Os inscritos serão avaliados pela coordenação do curso com base nos 
itens abaixo: 

1. Carta de interesse (peso 0,5) que demonstre e comprove habilidades de 
web design e/ou artes visuais (com documentos comprobatórios); 

2. Índice de rendimento acadêmico (peso 0,5). 
 

REQUISITOS DO(A) BOLSISTA:  
 

(a) Estar regularmente matriculado(a) na Universidade Federal de Santa 
Maria em um dos cursos de graduação da UFSM; 

(b) Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa, salvo benefício 
socioeconômico; 

(c) Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, em 
jornada de 8 (oito) horas semanais; 

(d) Possuir conta corrente em seu nome. Não pode ser conta conjunta ou 
conta poupança. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Ao inscrever-se o candidato se submete às regras previstas neste edital. 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item 
deste Edital. 

Questões não previstas pelo edital serão resolvidas pelo Colegiado do 
curso de RI. 

 

 
Bruno Hendler 

Coordenador do curso de Relações Internacionais 
 

Santa Maria 
05 de novembro de 2020  

mailto:ri@ufsm.br
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ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL 01/2020 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome completo:  

Matrícula:  

Curso  

E-mail:  

Telefone:  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do aluno 

 
 

 


