
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Ciências da Comunicação 

 

EDITAL DE 09 DE MARÇO DE 2016 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

 

Informamos que estão abertas as inscrições para preenchimento de 01 (UMA) vaga para ALUNO(A) BOLSISTA do 

Gabinete de Leitura "Adelmo Genro Filho".  

 

a) Este edital trata de UMA bolsa PRAE a ser paga mensalmente durante o semestre letivo 2016.1. Valor da bolsa: 

R$ 250,00 mensais. 

 

b) São pré-requisitos para a bolsa: 

- 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); 

- ter disponibilidade de no mínimo 12 (doze) e no máximo 16 (dezesseis) horas semanais para o trabalho presencial no 

Gabinete de Leitura; 

- estar matriculado em, no mínimo, 240 horas/aula no semestre de vigência da bolsa; 

- ter sido aprovado em pelo menos 50% das disciplinas nos semestres anteriores. 

 

c) no ato da inscrição o candidato deverá encaminhar Currículo em arquivo pdf ou link para o mesmo na plataforma 

Lattes (www.cnpq.br), histórico escolar (emitido pelo Portal do Aluno) e grade de horários com a disponibilidade 

semanal. Os mesmos também devem ser entregues impressos na ocasião da entrevista. 

IMPORTANTE:  

1 - É necessário possuir conta corrente no Banco do Brasil. Os dados da conta devem ser informados no momento da 

entrevista.  

2 - A conta deve ser do próprio candidato à bolsa e não de terceiros.  

 

d) as inscrições serão realizadas por meio do envio dos documentos da alínea "c" para o e-mail 

gabinetedeleitura.facos@gmail.com com o assunto: “Candidato bolsa”, no período de 09 de março a 12 de março de 

2016.  As inscrições encerram-se às 23 horas do dia 12 de março de 2016.  

 

e) A seleção será feita com base em entrevista e análise da documentação apresentada. A seleção ocorrerá no dia 14 de 

março de 2016, segunda-feira, a partir das 10h, no Gabinete de Leitura "Adelmo Genro Filho" - prédio 21 da 

FACOS/UFSM.  

 

f) O(a) bolsista selecionado(a) iniciará suas atividades a partir do dia 16 de março de 2016. 

 

g) Cronograma: 

Inscrições: de 09 a 12 de março de 2016. 

Divulgação das inscrições homologadas e dos horários de entrevista: 13 de março de 2016, por email. 

Realização das entrevistas: 14 de março de 2016, a partir das 10h. 

Divulgação dos resultados: até às 14 horas de 15 de março de 2016 

 

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

 

 

Santa Maria, 09 de março de 2016 

 

 

 

Profa. Dra. Sandra Depexe 

Coordenadora do Gabinete de Leitura "Adelmo Genro Filho" 


