
EDITAL Nº21, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016.

O  presente  edital  visa  regular  a  seleção  de  estudantes  de  graduação  da  UFSM  para

realização de atividades como bolsista na Secretaria de Apoio Internacional dessa instituição. A

atuação como bolsista na SAI proporciona aos (às) estudantes uma experiência  profissional a

partir de atividades que envolvem a manutenção, desenvolvimento,  divulgação e condução de

convênios com instituições internacionais. 

CAPÍTULO I

Das vagas

Será ofertada uma vaga para estudante com conhecimento em língua espanhola. 

CAPÍTULO II

Das responsabilidades

Os (as) estudantes inscritos (as) deverão: 

I - Ler atentamente o presente edital;

II – Certificar-se que preenche os pré-requisitos exigidos; 

III – Preencher em formato digital e assinar a Ficha de Inscrição (anexo I); 

IV – Formular carta de motivação em língua espanhola;

V – Fazer download do documento “Histórico Escolar Simplificado” no Portal do Aluno; 

VI – Enviar a Ficha de Inscrição, a Carta de Motivação e o Histórico Escolar Simplificado para o

e-mail sai.augm@ufsm.br especificando o assunto como “Seleção Bolsistas – 2017/1”

CAPÍTULO III

Dos requisitos

Os  (as)  candidatos  (as)  inscritos  deverão  ter  motivação  para  realização  do  trabalho  e

comprometimento com as atividades designadas. É indispensável que os (as) candidatos (as) tenham

interesse em aprender e em desenvolver trabalho em equipe.  Os (as) candidatos  (as) deverão ter

disponíveis entre 16 e 20 horas semanais. 
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CAPÍTULO IV

Da documentação e inscrição

Serão consideradas válidas as inscrições enviadas até às 23h59min do dia 29 de novembro

de 2016.  Somente serão aceitas inscrições enviadas por e-mail e com documentação completa.

Todos os documentos deverão ser enviados em um único e-mail.

CAPÍTULO V

Da seleção

     Os (as) inscritos (as) deverão comparecer ao escritório da SAI (prédio da Reitoria, 7º andar,

sala 739) para entrevista em horários a serem divulgados no dia 1º de dezembro de 2016. 

CAPÍTULO VI

Do cronograma

INFORMAÇÕES

Ratificamos  a  importância  e  total  responsabilidade  dos  (as)  alunos  (as)  em  ler

atentamente o edital e estarem cientes dos critérios de seleção. 

Dúvidas que persistirem após a leitura do edital  poderão ser questionadas  pelo e-mail:

sai@ufsm.br, pelo telefone (55) 3220-8774 ou presencialmente no escritório da SAI, de segunda

à sexta das 08h30min às 11h30min e das 14h às 17h.

César Augusto Guimarães Finger
Assessor para Assuntos Internacionais

(Folha 2 do Edital n.21, de 

Atividade Período

Inscrição via e-mail até 29/11/2016

Divulgação dos horários das

entrevistas

30/11/2016

Datas para entrevistas 1º/12/2015  e  2/12/2016

Divulgação do resultado 12/12/2016

Período de reuniões para

apresentação das atividades

na SAI

15/12/2015 à 18/12/2016

Início das atividades 20/02/2017
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