
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  
 

 
EDITAL Nº 01/2019 

 
Seleção de Bolsista Assistência ao Estudante PRAE 

 
 

A coordenação do curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria torna 
público o presente edital de seleção de acadêmico da UFSM, para 01 (uma) cota de bolsa 
assistência ao estudante PRAE, mediante os requisitos e critérios abaixo estabelecidos. 
 
 
1. CRONOGRAMA 
 

- Período de inscrição por correio eletrônico para a seleção de bolsista: de 28 e 
29/03/2019. 
 

- Período de seleção do bolsista: 04/04/2019. 
 

- Divulgação do resultado da seleção: 05/04/2019 – Mediante afixação de lista no mural 
da secretaria do curso de Administração (térreo do prédio 74C – Campus) e na página do 
curso no Facebook1. 
 

- Indicação do bolsista pela coordenação: 05/04/2019. 
 
 
2. REQUISITOS 
 

Para concorrer à Bolsa Assistência ao Estudante PRAE o acadêmico deve: 
2.1 Ter boa capacidade de escrita e facilidade em lidar com redes sociais; 
2.2 Estar regularmente matriculado na UFSM em curso de Graduação, ou curso de Nível 
Médio, ou subsequente, ou Tecnológico; 
2.3 Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais, no período da manhã (das 08 às 12 
horas) e no período da noite (das 18 às 21 horas), de segunda a sexta-feira, para o 
desempenho das atividades relativas à Bolsa. Ressalta-se que o cumprimento dessa 
carga horária é ajustável; 
2.4 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. 
 
 

                                                           
1 É possível encontrar a página do curso no Facebook digitando o nome “Curso de Administração UFSM” no campo de 

busca. 



  

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO: 
 

Envio de correio eletrônico (e-mail: cadministracao@ufsm.br) com o assunto “Seleção de 
Bolsista”, no período de 28 e 29/03/2019. 
 
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 deverá 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 Administração, em 
conformidade com a legislação vigente sobre bolsas no âmbito da UFSM. 
 
 

 
 

Santa Maria, 27 de março de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

                   

  


