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EDITAL Nº 02/2018 

 
Seleção de Bolsista Assistência ao Estudante PRAE 

 
 

A Coordenação do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) torna público o presente Edital de seleção de acadêmico da UFSM, para 01 
(uma) Bolsa de Assistência ao Estudante PRAE, mediante os requisitos e critérios abaixo 
estabelecidos. 
 
 
1. CRONOGRAMA 
 

1.1 Período de inscrição por correio eletrônico para a seleção de bolsista: 18 (segunda-
feira) a 23/06/2018 (sábado). 
 

1.2 Período de seleção do bolsista (entrevista com o Coordenador do curso): 26/06/2018; 
avisaremos o horário da entrevista por e-mail ou telefone e no site do curso.  
 

1.3 Divulgação do resultado da seleção: 29/06/2018 (sexta-feira) – Mediante divulgação 
da lista no site do Curso de Ciências Econômicas da UFSM: 
http://www.economia.ufsm.br/ 
 

1.4 Indicação do bolsista pela Coordenação: 29/06/2018 (sexta-feira). 
1.5 Início das atividades: 02/07/18 (segunda-feira) 
 
 
2. REQUISITOS 
 

Para concorrer à Bolsa Assistência ao Estudante PRAE o acadêmico deve: 
2.1 Estar regularmente matriculado na UFSM em Curso de Graduação, ou Curso de Nível 
Médio, ou subsequente, ou Tecnológico. 
2.2 Ter disponibilidade de 12 (doze) a 15 (quinze) horas semanais, no período da manhã, 
de Segunda a Sexta-Feira, para o desempenho das atividades relativas à Bolsa. 
2.3 Possuir Conta Corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, 
para viabilizar pagamento da Bolsa. Não será permitida Conta Poupança ou Conta 
Conjunta. 
Parágrafo único: O acadêmico selecionado, ao iniciar as atividades de bolsista junto à 
Coordenação, não poderá receber outra bolsa no âmbito da UFSM e não possuir vínculo 
empregatício. 
 
 
 
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO: 
 

Envio de correio eletrônico (e-mail: economia@ufsm.br) com o assunto “Seleção de 
Bolsista”, no período de 18 a 23/06/2018, anexando a Ficha de Inscrição (Anexo 1) 
preenchida.  
 



Coordenação do Curso de Ciências Econômicas 

Av. Roraima, 1000, Cidade Universitária, Camobi – CEP 97105-900 – Santa Maria, RS 

Prédio 74C – Sala 4138 

Endereço eletrônico: economia@ufsm.br 

 

Obs.: 
A referida inscrição somente estará confirmada mediante recebimento de correio 
eletrônico com a confirmação da data e horário da entrevista. 
O Histórico Escolar simplificado deve ser entregue no momento da entrevista. 
 
4. PROCESSO SELETIVO: 
 

O processo seletivo ocorrerá a partir da análise: 
a) Da disponibilidade de carga horária mínima de 12 horas semanais. 
b) Do desempenho na entrevista. 
c) Do Histórico Escolar simplificado obtido no Portal do Aluno (entregar no momento da 
entrevista). 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
5.1 O valor da bolsa será de R$ 250,00 mensais, financiada com recursos da 
PRAE/UFSM; 
5.2 A permanência do Bolsista será condicionada ao desempenho apresentado; 
5.3 A Bolsa Assistência ao Estudante não gerará nenhum vínculo empregatício entre o 
bolsista e a UFSM; 
5.4 O bolsista poderá ser desvinculado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes 
casos: 

a) por proposta do coordenador, desde que justificada por escrito; 
b) por solicitação do próprio bolsista por escrito. 
 

5.5 Os casos omissos serão apreciados pelo Colegiado do Curso de Ciências 
Econômicas, em conformidade com a legislação vigente sobre bolsas no âmbito da 
UFSM. 
 
 

 
 
 

Santa Maria, 18 de junho de 2018 
 
 
 
 
 
 

 

Anderson Antonio Denardin 
Coordenador do Curso de Ciências Econômicas 
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ANEXO 01 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA PRAE 

 

 

 

 

Esse formulário deve ser preenchido e enviado para o e-mail: economia@ufsm.br  

O preenchimento pode ser feito no próprio arquivo Word. O anexo pode ser salvo na extensão 
PDF ou docx. 

 

 

 

INDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Nome: Idade: 

E-mail: Telefone: (  )  

Endereço: Número: 

Bairro: Cidade: CEP:  

INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE 

1 Curso do participante: 

1.1Matrícula 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 Socioeconômico: a) (  ) sim b) ( ) não 

4.2 Possui benefício integral: a) (  ) sim b) ( ) não 

5 Horário disponível para o desenvolvimento do projeto/atividade: 

Turno  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Manhã 

 

     

 

7 Liste seus conhecimentos para o desenvolvimento da atividade 
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