
 
  
 
 
 
 
 

 

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

CHAMADA PÚBLICA DE 22 DE ABRIL DE 2019 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA 

 
Eu, Sandra Depexe (SIAPE 2663429), professora do Departamento de Ciências da Comunicação, torno pública 

a seleção de bolsista de iniciação científica para atuar no projeto de pesquisa “Distinção em trends: consumo e classe 
social no Twitter”, registrado no SIE sob número 051247, contemplado pelo Edital 002/2019 Fipe Júnior 2019. 
 
1. Vaga 
Esta chamada trata de uma vaga para estudantes de graduação dos cursos de Comunicação Social. 
a) A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, terá duração de oito meses a partir de 01/05/2019. 
 
2. Pré-requisitos para a vaga 
a) Estar com matrícula regular em cursos de Comunicação Social da UFSM, em qualquer um dos quatro cursos 

(Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Produção Editorial); 
b) Ter disponibilidade de no mínimo 12 (doze) e no máximo 20 (vinte) horas semanais para as atividades do projeto; 
c) Ter conhecimento sobre a lógica de funcionamento do Twitter e, preferencialmente, conhecimento sobre 

monitoramento de mídias sociais digitais; 
d) Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Comunicação e Mídias Digitais (COM1192); 
e) Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no Portal do Aluno; 
f) Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq; 
g) Possuir conta corrente pessoal, para viabilizar implantação da bolsa. Não será permitida conta poupança ou conta 

conjunta; 
h) Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que possuam objetivos assistenciais, de manutenção 

ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq); 
i) Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, a ser proposto pela orientadora, dentre as 

quais: pesquisa bibliográfica, coleta de dados, leitura flutuante, codificação e análise de material, produção de 
textos científicos e relatórios. 

 
3. Inscrições 
As inscrições serão realizadas por meio do envio dos documentos, abaixo listados, para o e-mail 
sandra.depexe@ufsm.br com o assunto: “Bolsa”, no período de 22 de abril a 24 de abril de 2019.  As inscrições 
encerram-se às 23h59min do dia 24 de abril de 2019. 

a) Histórico escolar (emitido pelo Portal do Aluno); 
b) Link para o currículo Lattes;  
c) Carta de intenções contendo: interesse pela vaga, expectativas em relação ao projeto, relato de participação em 

projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, relato sobre nível de conhecimento sobre o Twitter. 
 
4. Processo seletivo 
A seleção será feita com base análise da documentação apresentada e entrevista. Após análise dos documentos, as 
inscrições homologadas serão comunicados por e-mail com a confirmação do horário para a realização das entrevistas, 
as quais ocorrerão no dia 26 de abril de 2019 a partir das 9h no Gabinete de Leitura.  
 
5. Cronograma 
Inscrições: de 22 a 24 de abril de 2019. 
Divulgação das inscrições homologadas e dos horários de entrevista: dia 25 de abril de 2019, por email. 
Realização das entrevistas: dia 26 de abril de 2019. 
Divulgação dos resultados: até dia 29 de abril de 2019. 
 
Importante: o cronograma poderá sofrer alterações a critério da coordenadora do projeto. 

 
 

Santa Maria, 22 de abril de 2019. 
 
 
 

Profa. Dra. Sandra Depexe                         
Coordenadora do Projeto  
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