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EDITAL SELEÇÃO BOLSISTA DAG/UFSM 004/2022
Processo seletivo interno de estudantes de graduação para atuar em arquivos

A Direção do Departamento de Arquivo Geral (DAG) da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), torna pública a abertura de inscrições para seleção de alunos bolsistas que
estejam regularmente matriculados nos cursos de nível superior, em qualquer área, para atuar
no âmbito do Sistema de Arquivos da UFSM - SIARQ/UFSM.

1. DAS VAGAS, VALORES E DURAÇÃO DA BOLSA
1.1. O processo seletivo visa suprir vagas atuais e futuras, até o final do 2º semestre letivo de
2022;
1.2. Os alunos selecionados irão auxiliar na realização de atividades de organização de
arquivos, em qualquer unidade da UFSM, no âmbito do SIARQ/UFSM;
1.3. Poderão ser ofertadas Bolsas de Assistência ao Estudante (BAE) (12h semanais, valor de
R$250,00 mensais) ou de recursos próprios (20h semanais, valor de R$400,00 mensais);
1.3. O período de duração da bolsa será de um semestre letivo ou 6 (seis) meses, podendo ser
renovada por igual período;

2. REQUISITOS
2.1. Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da UFSM;
2.2 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no Portal do Aluno;
2.3. Possuir uma conta corrente ativa, em seu próprio nome, para viabilizar o pagamento da
bolsa. Não é permitida conta poupança, conta fácil ou conta conjunta;
2.4. Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza. Seja advinda de edital
interno da UFSM ou de órgão de fomento externo (CAPES, CNPq, FAPERGS), salvo bolsas
e benefícios que possuam a finalidade de contribuir para a permanência e a diplomação de
estudantes em situação de vulnerabilidade social;
2.5. Conhecimento de informática básica e recursos de compartilhamento de arquivos;

3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições estarão abertas no período de 29/08/2022 a 10/09/2022;
3.2. O candidato deve preencher a Ficha de Cadastro (Anexo 1) e enviar para o e-mail
datas@ufsm.br com o assunto “SELEÇÃO DE BOLSISTA DAG”;

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. A seleção será realizada conforme segue:
4.1.1. Análise dos requisitos de seleção
4.1.2. Entrevista individual com os candidatos no período de 12/09/2022 a 14/09/2022;
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4.2. Os candidatos serão informados por e-mail sobre o local, a data e o horário da entrevista;
4.3. O resultado da seleção será divulgado no sítio do DAG - Editais na data de 18/09/2022 e
os selecionados serão informados via e-mail.
3.4. Os alunos selecionados poderão ser chamados para realizar o cadastro e iniciar as
atividades a qualquer momento durante o segundo semestre letivo de 2022.

Santa Maria, 29 de agosto de 2022.

DÉBORA FLORES
Diretora do Departamento de Arquivo Geral da UFSM
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome:

Matrícula:

Curso:                                               Semestre:

Carga horário no curso (superior a 240h/semanais):

Cadastro de Benefício Sócio-Econômico/PRAE: ( ) SIM ( ) NÃO ( ) EM ANÁLISE

Telefone:                                            E-mail:

Endereço:

Horário disponível para as atividades:

2. CURRÍCULO RESUMIDO

2.1 Experiência profissional (especifique o período de atuação):

2.2 Cursos técnicos ou de aperfeiçoamento:

3. DADOS PARA CADASTRO DA BOLSA NO SIE:

Nome do banco:

Nº da Agência:

Nº Conta Corrente:

CPF:

4. DATA DO PREENCHIMENTO DO CADASTRO:
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