
 

  

 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Ciências da Comunicação 

CHAMADA PÚBLICA DE 16 DE AGOSTO DE 2016 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAÇÃO NO PROJETO DE EXTENSÃO  

 

Informamos que o Projeto de Extensão "Projeto de Editoração 'Meu Livro Aberto' - Versão Visibilidade LGBTQIA", 

registrado no SIE sob número 043895, torna pública a abertura de seleção interna para colaboradores voluntários e 

estabelece as normas relativas ao processo seletivo, conforme segue. 

  

1. Vagas 

Este edital trata de 4 vagas: 

a) Uma vaga para roteirista; 

b) Uma vaga para diretor de produção 

c) Uma vaga para editor de vídeo; 

d) Uma vaga para produção gráfica/interativa. 

 

Os alunos selecionados receberão certificação compatível com a carga horária desenvolvida para cômputo de ACGs. O 

período de participação dos selecionados no projeto será de até 12 meses. Os alunos selecionados nesta chamada 

participarão do projeto como colaboradores voluntários. 

 

2. Pré-requisitos para as vagas 

a) estar matriculado em cursos de Comunicação Social da UFSM, a partir do segundo semestre, em qualquer um dos 

quatro cursos (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Produção Editorial); 

b) ter disponibilidade de no mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) horas semanais para as atividades do projeto; 

 

3. Inscrições 

As inscrições serão realizadas por meio do envio dos documentos, abaixo listados, para o e-mail 

projetolivroabertoufsm@gmail.com com o assunto: “Seleção”, no período de 16 de agosto a 23 de agosto de 2016.  As 

inscrições encerram-se às 23h59min do dia 23 de agosto de 2016. 

a) Histórico escolar (emitido pelo Portal do Aluno)  

b) Carta de intenções contendo:  

- Interesse pela vaga  

- Expectativas em relação ao projeto 

 

4. Processo seletivo 

A seleção será feita com base análise da documentação apresentada e entrevista. Após análise dos documentos, os 

candidatos homologados serão comunicados por e-mail acerca da data e horário para a realização das entrevistas.  

 

5. Cronograma 

Inscrições: de 16 a 23 de agosto de 2016. 

Divulgação das inscrições homologadas e dos horários de entrevista: dia 24 de agosto de 2016, por email. 

Realização das entrevistas: entre dias 25 e 26 de agosto de 2016. 

Divulgação dos resultados: até dia 30 de agosto de 2016. 

 

Importante: o cronograma poderá sofrer alterações a critério da coordenação. 

 

Santa Maria, 16 de agosto de 2016. 

 

 

Profa. Dra. Sandra Depexe                        Profa. Dra. Cláudia Kessler 

Coordenadoras do Projeto  
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