
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências Sociais e Humanas
Departamento de Ciências da Comunicação

EDITAL N.04 de 05 de março de 2018.

SELEÇÃO DE MONITORIA

A chefia do Departamento de Ciências da Comunicação do Centro de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, no uso do que lhe
foi  delegado pela  Direção do  Centro  através da  portaria  N.  187  de  21  de
setembro de 2016,  e em função do que consta  no artigo 2º  da Resolução
020/96 que regulamenta as bolsas de monitoria da Universidade Federal de
Santa Maria/UFSM, faz saber o seguinte:

a) Encontram-se abertas as inscrições para preenchimento de vaga de 
ALUNO  MONITOR,  do  Departamento  de  Ciências  da  Comunicação,
conforme o que segue:

DISCIPLINA VAGAS ÁREA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL N (COM 3037) Uma (1) Produção Editorial

b) No ato da inscrição o candidato deverá  enviar por email:  1º)Histórico
Escolar comprovando ter obtido média igual ou superior a sete (7),  na
disciplina pretendida, conforme Edital 020/1996; 2º) Grade de horários do
semestre; 3º) Carta de intenção, respondendo a seguinte questão: “Como
você auxiliaria a disciplina Produção Audiovisual N enquanto bolsista?”,
em que deve comentar as atividades em que pode ajudar, conhecimentos
extraclasse  (softwares  que  domina,  competências  em  ilustração,
fotografia, diagramação, produção de textos, etc) e as dificuldades que
enfrentou na disciplina; 4º) Dados de conta bancária.

c) As  inscrições serão realizadas por email:  aline.dalmolin@ufsm.br até
as 12h (meio-dia) de quinta-feira, dia 8 de março de 2018.

d) A  seleção  se  dará  por  análise  de  currículo,  carta  de  intenções  e
disponibilidade na grade de horários para realizar a monitoria. Divulgação
do selecionado(a) no dia 9 de março de 2018 até às 12 horas.  

Santa Maria, 05 de março de 2018.

________________________________
Profª. Drª. Viviane Borelli

SIAPE 1805513
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