UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
MESTRADO EM DIREITO

EDITAL 02/2015

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DIREITO

O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria,
Mestrado em Direito, torna pública a seleção de 02 bolsistas para realizarem atividades de
manutenção e atualização de website do programa de pós-graduação em direito e dos grupos
de pesquisa a ele vinculados. As bolsas são oriundas de recursos próprios do PPGD.
NORMAS GERAIS:

a) as inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail: ppgd@ufsm.br, de 21 de
setembro a 25 de setembro de 2015. Para o e-mail deverão ser enviados:
- Nome, número de matrícula, semestre/turno, telefone para contato, CPF, email;
- Currículo do candidato (preferencialmente Lattes);
- Turnos disponíveis para trabalhar no website;
- Conta Corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
b) As inscrições encerram em 24 de setembro de 2015;
c) a seleção consistirá em análise do currículo e entrevista, por ordem de chegada, que será
realizada no dia 25 de setembro de 2015, às 10h na sala da Secretaria do PPGD, 5º andar.
d) Poderão concorrer à bolsa acadêmicos da UFSM (de cursos de graduação e/ou pósgraduação).

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
a) Estar regularmente matriculado na UFSM (diurno ou noturno);
b) Disponibilidade de 12 horas semanais para realização de tarefas;
c) Possuir conhecimentos de programação de site e domínio do software joomla.
comprovados documentalmente.

VALORES DAS BOLSAS

Será paga uma bolsa de R$ 400,00 para cada bolsista.

RESULTADO:
O resultado da seleção será divulgado no site do Mestrado em Direito da UFSM e na
Página do Facebook do PPGD até dia 28 de setembro de 2015.

Santa Maria, 17 de setembro de 2015.

Prof. Dr. Luiz Ernani Bonesso de Araujo
Coordenador do Programa de Pós Graduação em Direito

