
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS

JARDIM BOTÂNICO

EDITAL Nº 03/2017

Edital de Seleção de Bolsista PRAE no Jardim Botânico da Universidade
Federal de Santa Maria para o período de abril a julho de 2017.

Art. 1º. OBJETO:

O presente Edital tem por objeto regulamentar a seleção de 02 (dois)
acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Maria,
que receberão Bolsas PRAE, para atuarem junto ao Herbário SMDB -  Jardim
Botânico da Universidade Federal de Santa Maria.

Art. 2º. CRONOGRAMA:

ATIVIDADE PERÍODO OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital 13/03/2017
Na página do JBSM e no mural do prédio

16 (Mural do Jardim Botânico – junto à
portaria lateral – próxima à lancheria)

Período para a
inscrição 

14/03/2017 a
17/03/2017

Inscrição através do e-mail
herbsmdb@gmail.com, com os seguintes
dados: nome completo, matrícula, curso,

semestre e telefone para contato.

Obs.: Caso o candidato não possua
acesso a computador, poderá inscrever-se
pessoalmente na sala 5231, do prédio 21,

das 8h às 12 horas.

Divulgação dos inscritos
e do local das

entrevistas

20/03/2017 Será disponibilizado no site do JBSM.

www.ufsm.br/jbsm

mailto:herbsmdb@gmail.com


Entrevista 22/03/2017 O Horário e local das entrevistas será
disponibilizado no site do JBSM.

Divulgação dos
resultados

24/03/2017 No site e no mural do JBSM.

Art. 3º. ÁREA DE ATUAÇÃO:

- Auxiliar na montagem e organização do acervo do herbário SMDB

- Auxiliar na organização dos dados do acervo no banco de dados

- Auxiliar na disponibilização dos dados em rede

Art. 4º. DAS VAGAS:

Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas e 02 (duas) suplências.

Art. 5º. DA CARGA HORÁRIA:

O acadêmico selecionado deverá dispor de carga horária semanal de
12-16  horas  para  atuação  no  Jardim Botânico  da  Universidade  Federal  de
Santa  Maria,  cuja  disponibilidade  será  objeto  de  avaliação  pela  banca
designada para seleção,  havendo a preferência por candidatos que tenham
três turnos integrais de dedicação.

Os inscritos deverão informar,  na ficha de inscrição, os dias e turnos
disponíveis.

Art. 6º. REQUISITOS:

I. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação em Ciências 
Biológicas, Engenharia Florestal e Agronomia da UFSM, tendo cursado
pelo menos uma disciplina de botânica.

II. Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no 
portal do aluno.

III. Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal, para viabilizar pagamento da bolsa. Não será permitida conta 
poupança ou conta conjunta.

IV. Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, salvo 
Beneficio Socioeconómico - BSE.

V. Cumprir as atividades propostas em jornada de 12 a 16 horas semanais.



VI. O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no 
cancelamento da bolsa.

Art. 7º. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO:

I. Ficha de Inscrição através do site (www.ufsm.br/jbsm).

Art. 8º. PROCESSO SELETIVO

I. O processo seletivo de Bolsista de Extensão ficará a cargo de uma 
Comissão de Seleção, composta por (02) dois membros vinculados ao 
Jardim Botânico da Universidade Federal de Santa Maria.

II. O processo seletivo será composto de duas fases:

a) A primeira fase da seleção, no dia 14-17/03/2017, se dará pela análise
da ficha de inscrição e do currículo Lattes, enviados através do site 
www.ufsm.br/jbsm.

b) A segunda fase da seleção, no dia 22/03/2017, será constituída por 
entrevista com a Comissão.

Art. 9º. DISPOSIÇÕES FINAIS

I. No momento da inscrição, não serão aceitas documentações 
incompletas.

II. A bolsa PRAE não gerará qualquer vínculo empregatício entre o bolsista 
e o JBSM.

III. O bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos 
seguintes casos:

a) por proposta do coordenador, desde que justificada por escrito.

b) por solicitação do próprio bolsista, por escrito.

IV. Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Seleção. .

Santa Maria/RS, 13 de março de 2017.

http://www.ufsm.br/jbsm

