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EDITAL INTERNO Nº 01/2021 
SELEÇÃO DE BOLSISTA   

O Curso de Licenciatura em Teatro, da Universidade Federal de Santa Maria, torna público o Edital de 
abertura de 1 (uma) vaga de bolsista, para atuar junto à Coordenação do Curso de Licenciatura em Teatro, com 
duração de 1 (um) semestre (passível de renovação por mais um semestre), mediante os requisitos e critérios 
abaixo estabelecidos. 
 1. OBJETO 
1.1. O presente Edital tem por objeto regulamentar a seleção de 01 (um) discente de Graduação da UFSM, com 
experiência em webdesign, para atuar na manutenção do site do Curso de Licenciatura em Teatro, para a 
digitação e digitalização de documentos, apoio/suporte técnico a eventos do curso, bem como para 
encaminhamento e arquivamento de documentos digitais. 
 2. CRONOGRAMA 

2.1 Lançamento do Edital 03/05/21 

2.2 Inscrição do(a) candidato(a) via e-mail  03/05 até às 12h do dia 07/05/21. 

2.3 Seleção 07/05/21 

2.4 Divulgação do resultado 07/05/21. 

2.5 Início das atividades 18/05/21. 

3. VALOR E PERÍODO DE DURAÇÃO DA BOLSA 
3.1 Será selecionado(a) 01 (um) bolsista, que receberá bolsa pelo período de 1 (um) semestre, passível de 
renovação por mais 01 (um) semestre. 
3.2 O valor da bolsa é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). No mês de maio de 2021, o pagamento 
será proporcional aos dias trabalhados.  
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 
4.1. Comprovante atualizado de requerimento de matrícula/comprovante de matrícula da UFSM; 
4.2. Histórico escolar atualizado; 
4.3. Formulário de inscrição, em anexo, preenchido, com dados bancários (Conta corrente individual – não 
pode ser conta digital); 
4.4. Disponibilidade para trabalhar 12h/semanais; 
4.5. Comprovação de experiência na área. 
5, INSCRIÇÕES 
5.1 A inscrição deverá ser feita através do e-mail: teatroufsm@ufsm.br, no período compreendido entre 03/5 a 
06/05/2021. 
6. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS 
6.1. Análise do histórico escolar. No caso de o(a) candidato(a) ter cursado pelo menos um semestre, deverá ter 
50% de aprovação no semestre anterior; 
6.2. Conhecimentos de informática e de webdesign,  
6.3. Experiência anterior de manutenção e/ou criação de sites (webdesign); 
6.4. Disponibilidade de 12h/semanais. 
7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
7.1 O resultado será divulgado por e-mail aos candidatos.no dia 06/05/2021. 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 A bolsa não gerará qualquer vínculo empregatício entre os bolsistas e a UFSM. 
8.2 Todos os documentos deverão ser anexados no e-mail de inscrição. A ausência dos documentos invalida 
a inscrição.  
8.3 Os casos omissos serão apreciados pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Teatro. 
 

Santa Maria/RS, 03 de maio de 2021. 
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