
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 003/2017 (BOLSA PRAE) 

A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Rurais (BSCCR) da Universidade Federal 

de Santa Maria torna público o presente edital para seleção de bolsista do curso de graduação 

em Arquivologia nos termos da Resolução 026/951 (Bolsa PRAE). 

A execução das atividades se dará no segundo semestre de 2017 nos seguintes 

turnos: 

Turno Vaga Carga horária Valor Início 

Negociável 01 12h/semana R$ 250,00 Ago. 2017 
 

1 Das características e atividades da bolsa 

São atividades exercidas na bolsa, entre outros: 

 Organização do arquivo da BSCCR; 

 Desenvolvimento de manual simplificado de arquivamento. 

2 Dos requisitos 

São requisitos mínimos e eliminatórios para a participação no processo seletivo: 

 Envio de currículo atualizado conforme seção 4 Da inscrição deste documento; 

 Não estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica ligada à UFSM; 

 Ter disponibilidade para cumprir 12h semanais na BSCCR; 

 Ter matrícula regularizada no curso de Arquivologia da UFSM para o semestre 

ao qual a bolsa se destina. 

São requisitos desejáveis e classificatórios para o desenvolvimento das funções de 

bolsista: 

 Assiduidade e pontualidade; 

 Boa comunicação, verbal e escrita; 

 Bom relacionamento interpessoal; 

 Pró-atividade; 

 Responsabilidade; 

 Ter experiência prática com arquivos e gestão documental. 

                                                           
1 http://w3.ufsm.br/prae/images/Resolucoes/BOLSAS%20PRAE%20HUSM%2026-95.pdf 



 

 

4 Da inscrição 

Para candidatar-se à vaga aberta, é necessário enviar currículo atualizado para 

bsccr@ufsm.br ou entregá-lo fisicamente na BSCCR em horário normal de expediente2 até as 

12h do dia 28 de agosto. 

Informações mínimas que devem constar no currículo: 

 E-mail e telefone para contato; 

 Informações para pagamento: conta corrente, agência e banco; 

 Nome completo; 

 Número de matrícula. 

5 Dos prazos do processo seletivo 

 De 22 de agosto às 12h de 28 de agosto: recebimento de inscrições; 

 29 de agosto: divulgação dos candidatos pré-selecionados para entrevista nas 

redes sociais3 e site da BSCCR4; 

 De 30 de agosto a 1 de setembro: entrevista com os candidatos selecionados; 

 4 de setembro: divulgação do resultado nas redes sociais e site da BSCCR; 

 5 de setembro: início das atividades do bolsistas selecionado. 

6 Outras disposições 

A bolsa terá validade de um semestre, podendo ser ou não renovada ao final 

deste período. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Biblioteca Setorial do Centro de 

Ciências Rurais. 

 

Santa Maria, 22 de agosto de 2017. 

Fernando Paganella Pires 
Bibliotecário CRB10-2096 

SIAPE 2358693 
Diretor da Biblioteca Setorial CCR – UFSM 

                                                           
2 De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, prédio 42. 
3 http://www.facebook.com/BibliotecaSetorialdoCCR 
4 http://www.ufsm.br/bsccr 


