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JARDIM BOTÂNICO

Seleção de Bolsistas PRAE - Edital 03/2019 JBSM

O Jardim Botânico da Universidade Federal de Santa Maria (JBSM) está selecionando um (01) bolsista para
atuar na seguinte modalidade: 

Coleções, viveiros e arboreto (01 vaga)
Atividades:  manutenção das  coleções,  dos  viveiros  e  do  arboreto  (plantio,  produção  de  substrato,  etc);
demais atividades relacionadas ao estágio, como participação nas reuniões do grupo; elaboração de guias
informativos, confecção de relatórios; etc. 
Bolsa: R$ 250,00 mensais

Requisitos Gerais: 
-  Estar  regularmente  matriculado  nos  seguintes  cursos  de  graduação  da  UFSM:  Ciências  Biológicas
(Licenciatura ou Bacharelado), Gestão Ambiental ou Engenharia Florestal;
- Dispor de 16 horas semanais (sendo 12h presenciais no JBSM e 4h à distância para atividades diversas,
como leitura e produção de material, dentre outras). Observação:  as 12h presenciais devem ser cumpridas
em três turnos semanais de 4 horas.
- O pagamento da bolsa está condicionado ao beneficiário possuir conta, exclusivamente, na modalidade
corrente em seu nome e CPF somente, NÃO podendo ser de terceiros, conta conjunta, conta Fácil, ou contas
cujas instituições existam, exclusivamente, na modalidade digital.
- Não ter outra bolsa de qualquer natureza, salvo bolsas e benefícios que possuam a finalidade de contribuir
para a permanência e a diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade social. 

Processo seletivo:
Preenchimento da ficha de inscrição até 05/08/2019 no site: https://forms.gle/MFkRMoNywpsspqvE9
Entrevista: 08/08 às 15h em local a confirmar
Documentos exigidos (anexar no formulário de inscrição e entregar uma cópia impressa no momento da
entrevista):

 solicitação ou comprovante de matrícula; 
 quadro com os horários disponíveis para as atividades no jardim (12 h presenciais e 4 h à distância);
 carta de intenções (apresentar os motivos que o(a) levaram a participar do processo seletivo para

trabalhar no jardim botânico,  além de suas qualidades e experiências anteriores (se houver)  que
poderão contribuir para o desenvolvimento de suas atividades; no máximo uma página); e

 histórico acadêmico.

Critérios de classificação 
Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
- disponibilidade de horários;
- ter noções de manutenção de plantas (plantios, podas, adubação, transplantes, regas, reprodução)
- proatividade, criatividade, comprometimento.

Divulgação dos Resultados 
Os resultados serão divulgados no dia 09/08/2019 no site do JBSM (http://w3.ufsm.br/jbsm/) e enviado por
e-mail aos candidatos.
Maiores Informações: jardim.botanico@ufsm.br 


