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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PRAE 2/2020 - JBSM

O Jardim Botânico da Universidade Federal de Santa Maria (JBSM) está selecionando seis (06) bolsistas para banco de vagas,
conforme demanda do JBSM. 

Atividades  gerais  do  bolsista:  manejo  e  manutenção  dos  viveiros,  das  coleções  (plantas  medicinais,  plantas  suculentas,
bromélias,  orquídeas, cactário,  etc),  do arboreto  e do telhado verde (plantio,  produção de substrato,  etc); demais atividades
relacionadas ao estágio, como participação nas reuniões (virtuais) do grupo, elaboração de materiais informativos das coleções e
do jardim, confecção de relatórios, apresentação de trabalhos em eventos, etc.
Valor da Bolsa: R$ 250,00 mensais

Requisitos Gerais para o Bolsista:
-  Estar  regularmente  matriculado  nos  seguintes  Cursos  da  UFSM:  Graduação  em  Ciências  Biológicas  (Licenciatura  ou
Bacharelado), Engenharia Florestal ou Gestão Ambiental; ou Técnico em Paisagismo, Meio Ambiente e Agrícola.
- Dispor de, no mínimo, 16 horas semanais e, no máximo, 20 horas semanais (de preferência em turnos inteiros, manhã ou tarde).
Obs: as atividades iniciais serão à distância, mas eventualmente necessitaremos da presença do(s) bolsista(s) para a manutenção
das coleções, seguindo todas as recomendações de biossegurança e demais orientações da UFSM. 
- O pagamento da bolsa está condicionado ao beneficiário possuir conta 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.

Inscrições:
Período: 27/07 a 05/08/2020, exclusivamente pelo FORMULÁRIO: https://forms.gle/PLdF2fMHPrb59K9c8
 anexando os seguintes documentos (todos obrigatórios):
a) Ficha de Inscrição (disponível no site via formulário);
b) Histórico Acadêmico atualizado ou Comprovante de Matrícula 2020/1 (no caso de alunos ingressantes);
c)  Currículo contendo  atividades  extracurriculares  (por  exemplo,  participação  em  projetos  de  extensão;  apresentação  de
trabalhos em eventos; participação em eventos acadêmicos; etc); e
d) Carta  de Intenção contendo  uma apresentação  breve e concisa (no  máximo 01 página)  das habilidades  pessoais  e de
experiências anteriores relevantes para o desenvolvimento das atividades da bolsa, assim como dos motivos que a(o) levaram a
participar do processo seletivo para trabalhar no JBSM

Processo Seletivo:
Análise do Currículo e da Carta de Intenção, nos quais serão avaliadas competências e habilidades, bem como a experiência
dos  candidatos.  Em caso  de  empate,  serão  considerados  os  seguintes  critérios:  ter  experiência  e/ou  noções  de  manejo  e
manutenção de plantas (plantios, podas, adubação, transplantes, regas, reprodução); e disponibilidade de horários.

Divulgação dos Resultados:
Os resultados serão divulgados no dia 07/08/2020 no site do JBSM (http://w3.ufsm.br/jbsm/) e enviado por e-mail aos candidatos.
Maiores Informações: jardim.botanico@ufsm.br

Comissão Organizadora JBSM
Simone Messina Gomez - Jardim Botânico

Daniela Guimarães Simão - Departamento de Biologia
Renato Aquino Záchia - Departamento de Biologia

Santa Maria, 27 de julho de 2020.


