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EDITAL N° 001/2022 – COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO    

PPGEQ 
 
 

A Comissão de Comunicação e Divulgação do PPGEQ torna público o processo 

de seleção de bolsista que será realizado com base nos requisitos a seguir 

estabelecidos: 

 
1. DAS VAGAS, DA BOLSA E DAS ATIVIDADES: 

1.1 O edital trata de (1) vaga, para acadêmico(a) regularmente matriculado(a) no curso 

de graduação em Engenharia Química para atividades relacionadas ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química – PPGEQ/UFSM; 

1.2 Enquanto no exercício de suas funções, o(a) bolsista receberá uma (1) bolsa no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para 20h (vinte horas) semanais de trabalho; 

1.3 O(a) bolsista não poderá acumular bolsas, independente do órgão financiador, 

conforme Resolução N.001/2013 que dispõe sobre concessão, critérios de acesso, 

permanência e suspensão de Bolsas Estudantis de Ensino, de Pesquisa e de Extensão 

da UFSM. Ocorrendo acumulação, o(a) bolsista será automaticamente desligado(a) da 

bolsa; 

1.4 As atividades do (a) bolsista serão desenvolvidas presencialmente no âmbito da 

UFSM, conforme demandas Comissão de Comunicação e Diculgação do PPGEQ; 

1.5 Os horários e atividades a serem cumpridas serão discutidos no momento da 

entrevista, a partir da disponibilidade e habilidades do(a) bolsista; 

1.6 Dentre as atividades e atribuições do bolsista, deverá criar imagens e vídeos para 

publicação nas redes sociais do PPGEQ;  

1.7 Realizar postagens e monitorar o Instagram e o Facebook do PPGEQ; 

1.8 Eventualmente, atuar em outras atividades  relacionadas ao ensino, pesquisa e 

extenção; 

 
2. PRÉ-REQUISITOS: 

2.1 Estar regularmente matriculado (a) no curso de Engenharia Química da UFSM. 

2.2 Ser pró-ativo em suas atividades; 



2.3 Ter disponibilidade de horário para cumprir 20 horas semanais para       

 dedicar-se as atividades, sem prejuízo a outras atividades curriculares; 

2.4 Não estar vinculado(a) à outra bolsa, independente do órgão financiador. 

2.5 Ter familiaridade com ferramentas de criação gráfica/visual (por ex: Canva); 

2.6 Ter familiaridade com Instagram e Facebook; 

 
 
3. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail: ppgeq@ufsm.br. No e-

mail, o campo do assunto, informar o título: “SELEÇÃO DE BOLSISTA– 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO”, e no corpo do e-mail informar o nome 

completo e número de matrícula, até às 17h do dia 2 de maio de 2022. 

 
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

4.1 O processo seletivo será realizado por meio de entrevista; 

4.2 A entrevista será agendada por e-mail, conforme a lista de inscrição, a partir do 

dia 3 de maio de 2022. 

4.3 O resultado será divulgado por e-mail ao postulante da vaga. 
 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 A bolsa não gerará qualquer vínculo empregatício entre o(a) Bolsista e a UFSM. 

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do PPGEQ. 

5.3 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail ppgeq@ufsm.br. 
 
 
 

Santa Maria, 29 de abril de 2022. 
 
 
 
 

Ederson Rossi Abaide 

Presidente CCD/PPGEQ 


