
EDITAL N. 01/2023
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA

A Secretaria Integrada de Pós-Graduação do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Federal de Santa Maria torna público que, no período de 20 a 24 de março de 2023, estarão abertas as
inscrições para Bolsista de apoio administrativo conforme descrito a seguir.

1 DAS VAGAS E ATIVIDADES GERAIS EXERCIDAS

1.1 Preenchimento de 01 (uma) vaga para bolsista (bolsa 2A atividades específicas) para alunos de
graduação dos cursos do CCSH (Centro de Ciências Sociais e Humanas).
1.2 As atividades envolvem gestão, organização, produção de conteúdo e layout para mídias digitais
dos Programas de Pós-Graduações; auxílio ao setor de avaliação e divulgação; e auxílio nas demais
atividades administrativas da Secretaria.

2 DOS CRITÉRIOS E PRIORIDADES

2.1 Destinação de cotas de bolsas para alunos considerados em situação de vulnerabilidade social,
conforme critérios definidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), em pelo menos 20% do
total ofertado ou números equivalentes que propiciem o acesso de pelo menos um (01) candidato em tal
situação, quando ofertadas de uma (01) até quatro (04) bolsas, conforme Resolução N. 001/2013 UFSM;
2.2 O acadêmico deve estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCSH;
2.2 Não pode estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador;
2.3 Possuir experiência prévia em produção e gestão para mídias digitais comprovado através de
documento assinado pelo supervisor ou responsável; e
2.4 Ter disponibilidade para cumprir as atividades propostas, com carga horária semanal de 20h
presenciais.

3 DA INSCRIÇÃO:

3.1 O período de inscrição é de 20 a 24 de março de 2023, via e-mail sipos.ccsh@ufsm.br, assunto
BOLSA 2A.
3.2 O candidato para realizar a inscrição deve anexar os seguintes documentos no e-mail:
a) Histórico acadêmico atualizado (exceto para calouros);
b) Carta de motivação com descrição das habilidades, competências e experiências prévias na área da
bolsa (até uma página); e
c) Anexo 01.
d) Comprovante assinado de experiência prévia em produção e gestão de mídias digitais.
3.3 Serão recebidos os documentos que forem enviados até as 23:59h do dia 24/03/2023.
3.3.1 A falta de um dos documentos supracitados resultará na eliminação do candidato.
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4 DO PROCESSO SELETIVO

4.1 A seleção levará em conta a carta de motivação, histórico escolar, e quadro de horários disponíveis
apresentado no Anexo 01 e a experiência comprovada.
4.2 Serão chamadas entrevistas (com notificação dos candidatos por e-mail).
4.3 Critérios de seleção: serão consideradas as experiências prévias na área da bolsa, e a disponibilidade
de horários.
4.4 Considerando os critérios de seleção, será elaborada lista de suplência para ocupação de vagas que,
porventura, venham a surgir no decorrer do período de validade deste edital
4.5 Análise das experiências prévias na área da bolsa como critério de desempate.

5 DAS ENTREVISTAS:

5.1 Serão realizadas entrevistas presenciais na Secretaria Integrada de Pós-graduação do Centro de
Ciências Sociais e Humanas, na sala 2314, prédio 74 A, no dia 28 de março de 2023, das 8h às 12h,
conforme horário enviado para o e-mail informado pelo candidato.
5.1.1 Os horários para a realização das entrevistas serão encaminhados via e-mail, para o endereço
informado no Anexo 01, no dia 27 de março, até às 12h.
5.1.2 Os candidatos não selecionados para a entrevista poderão apresentar recurso até às 16h do dia 27 de
março de 2023, para o e-mail sipos.ccsh@ufsm.br.

6 VALOR E DURAÇÃO:

6.1 O valor da bolsa de recursos próprios é de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, para carga horária
de vinte horas semanais.
6.2 A bolsa tem duração máxima de 6 meses, podendo ser prorrogada por igual prazo, de acordo com a
necessidade do serviço da secretaria.

7 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INÍCIO DAS ATIVIDADES

7.1 O resultado será divulgado até o dia 29/03/2023, via e-mail informado pelo aluno e disponível para
consulta no mural da SIPOS, localizado nas proximidades da sala 2314, no prédio 74A, do CCSH.
7.2 O resultado incluirá o primeiro classificado e demais suplentes.
7.3 O selecionado deverá apresentar as informações exigidas para implementação da bolsa (a ser
informada) por e-mail até o dia 31/03/2023 às 17h. É necessário ter conta corrente em banco físico em
nome do aprovado nesta data.
7.4 As atividades da bolsa serão realizadas, de forma presencial, na SIPOS-CCSH, prédio 74A, sala 2314
a partir do dia 03/04/2023 às 08h.

8 DOS RECURSOS

8.1 Recursos ao resultado final do edital poderão ser enviados por e-mail a sipos.ccsh@ufsm.br até às
16h do dia 30/03/2023.
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8.2 Os resultados dos recursos serão publicados no site do CCSH e encaminhados para o e-mail
informado pelo aluno até o dia 31 de março de 2023 às 12h.

9 DO CRONOGRAMA

9.1 Cronograma das etapas do processo seletivo com respectivas datas e locais:

ATIVIDADES DATA E HORA LOCAL
Inscrição dos candidatos 20 a 24/03/2023 até às 23:59 E-mail: sipos.ccsh@ufsm.br
Divulgação dos candidatos
selecionados para a entrevista

27/03/2023 até às 12h E-mail informado pelo candidato no
Anexo 01

Recursos 27/03/2023 das 12h às 16h E-mail: sipos.ccsh@ufsm.br

Resultado dos Recursos 27/03/2023 até às 17h E-mail informado pelo candidato no
Anexo 01

Entrevistas presenciais 28/03/2023 das 8h às 12h Unidade: SIPOS-CCSH, Prédio: 74A,
Sala: 2314 _

Divulgação do resultado 29/03/2023 até às 17:00 E-mail informado pelo candidato no
Anexo 01 e mural da SIPOS.

Recursos 30/03/2023 às 16:00 E-mail: sipos.ccsh@ufsm.br

Resultado Recursos 31/03/2023 até às 12:00 E-mail informado pelo candidato no
Anexo 01 e mural da SIPOS.

Início das atividades 03/04/2023 às 08:00 Unidade: SIPOS-CCSH, Prédio: 74A,
Sala: 2314

10 ALTERAÇÕES NO EDITAL:

10.1 Adendos ou novos editais serão publicados, sempre que necessário, no site do CCSH

Santa Maria, 07 de março de 2023.

Jaíne Soares de Paula Vasconcellos
Secretaria Integrada de Pós-graduação do CCSH
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ANEXO 01 Nº de inscrição: ______

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA
EDITAL 01/2023, de 17 de março de 2023

INDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
Nome: Idade:
E-mail: Telefone: ( ) -
Endereço: Número:
Bairro: Cidade: CEP: ____-___

INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE
1 Curso do participante:__________________________________________________________________
1.1 Matrícula do curso:________________ 1.2 Semestre que está cursando:___
2 Duração do curso de graduação
2.1 Duração do curso: ___anos. 2.2 Início do curso: __/__/_____ 2.3 Previsão de Término: __/__/___
3 Turno presencial de graduação
3.1 ( ) manhã 3.2 ( ) tarde 3.3 ( ) noite 3.4 ( ) turno integral
4 Perfil de vulnerabilidade social
4.1 Possui Benefício Sócio-econômico: a) ( ) sim b) ( ) não
4.2 Possui benefício integral – ação afirmativa D: a) ( ) sim b) ( ) não
5 Horário disponível para o desenvolvimento do projeto/atividade:
5.1 Segunda-feira a) manhã: das __h às __ h b) tarde: das __h às __h
5.2 Terça-feira a) manhã: das __h às __ h b) tarde: das __h às __ h
5.3 Quarta-feira a) manhã: das __h às __ h b) tarde: das __h às __ h
5.4 Quinta-Feira a) manhã: das __h às __ h b) tarde: das __h às __ h
5.5 Sexta-Feira a) manhã: das __h às __ h b) tarde: das __h às __ h
6 Descreva suas habilidades e competências:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7 Descreva suas experiências prévias na área da bolsa:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Local:________________________________________________ Data: ______/_____/________

____________________________________
Assinatura do acadêmico participante
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