
Abertura do Processo Seletivo para candidatos à vaga de educador em
Tópicos de Relações Internacionais no Pré-Universitário Popular Alternativa.

O Pré-Universitário Popular Alternativa é um projeto organizado por alunas e alunos
da Universidade Federal de Santa Maria de forma voluntária com o objetivo de
promover aulas preparatórias para estudantes em vulnerabilidade social de forma
gratuita e guiada pelos princípios da educação popular. A equipe de Relações
Internacionais é composta por estudantes da Graduação e do Mestrado de RI da
UFSM.

Número de vagas disponíveis: 07

Reiteramos que as educadoras e os educadores do projeto atuam de forma
voluntária realizada presencial no Prédio da Antiga Reitoria (R. Floriano Peixoto,
1184 - Centro).

NORMAS GERAIS:

01. As inscrições deverão ser feitas no período de 22/03/2023 a 27/03/2023 (até
23h59) através do e-mail: cassio.wohlenberg@acad.ufsm.br

02. Para se inscrever, as candidatas e os candidatos devem enviar uma carta de
interesse de até 01 página e indicar no e-mail de inscrição o tempo que estão
vinculados ao curso de Relações Internacionais. Serão considerados no máximo
cinco anos de experiência para fins de padronização de forma que cada ano será
contabilizado como 1.0 ponto nesse critério, sendo que estes podem incluir tempo
na graduação e no mestrado. Essa informação deve constar no e-mail de inscrição.
O e-mail deve ter como assunto “Inscrição Alternativa 2023/1”. A pontuação é
definida da seguinte forma:

Critérios Pontuação

Carta de interesse, a ser avaliada de forma anônima pela comissão. 80%

Tempo no curso, no máximo cinco anos serão contabilizados; inclui
tempo na graduação e no mestrado.

20%

Pontuação máxima 100%

03. A seleção dos candidatos será realizada pelos educadores que compõem a
atual turma de Tópicos de Relações Internacionais do Alternativa.



04. O resultado será divulgado diretamente via e-mail dos inscritos até o dia
28/03/2023.

05. O edital fica válido até o final do segundo semestre letivo de 2023. Em caso de
reabertura de vagas nesse período, os candidatos aprovados neste edital serão
chamados. Um novo edital será aberto caso sejam abertas novas vagas a partir do
primeiro semestre de 2024.

06. As etapas de avaliação serão aplicadas apenas se o número de inscritos
ultrapassar o número de vagas disponíveis no presente edital.

Santa Maria, 20 de Março de 2023.

Cássio Wohlenberg
Coordenador da Turma de Tópicos de Relações Internacionais


