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EDITAL Nº 010/2019, de 11 de março de 2019 

 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE. 

 

 

A Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis, no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais, conforme Portaria nº 89.683, de 28 de junho de 2018, torna 

público o processo seletivo para Bolsa de Assistência ao Estudante no Setor de Atenção 

Integral ao Estudante (SATIE), da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), no âmbito 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), observando as seguintes normativas: 

 

 

As inscrições à seleção para Bolsista para o Setor de Atenção Integral ao Estudante – 

SATIE estarão abertas do dia 12/03/2019 a 14/03/2019 conforme descrito a seguir. 

 

 

1 DAS VAGAS  

 

Quadro informativo das vagas disponíveis e dos conhecimentos específicos para 

desenvolvimento do projeto/atividade:  

 

Unidade Vagas Cotas Conhecimentos específicos para desenvolver o projeto 

SATIE 03  Habilidade para atendimento ao público. 

 

 

2 DOS CRITÉRIOS E DISPONIBILIDADE 

 

2.1 O (a) acadêmico (a) deve ter matrícula em curso presencial da UFSM;  

2.2 O (a) acadêmico (a) não pode estar vinculado (a) à outra bolsa, independente do órgão 

financiador; 

2.3 O (a) acadêmico (a) deve ter obtido, no mínimo, 50% de aprovação nas disciplinas 

cursadas no semestre anterior (exceto para calouros e alunos (as) incluídos no projeto 

Nenhum a Menos);  

2.4 Ter disponibilidade para desenvolver as atividades em dois turnos de 6 (seis) horas 

semanais cada, entre os seguintes horários, conforme organização do serviço: 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira 

8:00 às 14:00 8:00 às 14:00 - 8:00 às 14:00 8:00 às 14:00 

14:00 às 20:00 14:00 às 20:00 14:00 às 20:00 - - 

 

 



3 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 

 

3.1 O (a) candidato (a) para realizar a inscrição deve encaminhar e-mail para 

satieprae@gmail.com, no prazo estabelecido acima, para realizar entrevista. O (a) aluno (a) 

deve informar no e-mail: Nome completo, curso, número de matrícula e disponibilidade 

de horários de trabalho entre os indicados no item 2.4 
 

3.2 O envio da inscrição, sua confirmação e a participação do candidato em todas as etapas 

da seleção desse edital é de inteira responsabilidade do (a) candidato (a). Dúvidas, 

confirmações e maiores esclarecimentos devem ser feitos diretamente na secretaria do 

SATIE ou através do telefone (55)3220 9535, das 8h às 20 horas, conforme cronograma 

desse edital. 

 

3.3 Os (as) candidatos (as) inscritos através do e-mail devem comparecer para a etapa de 

entrevistas que ocorrerá no dia 20/03/2018, no SATIE, às 14 horas, respeitando ordem de 

chegada.  

 

 

4 DO CRONOGRAMA  

 

Cronograma das etapas do processo seletivo com respectivas datas e locais: 

 

ATIVIDADES DATA E HORA LOCAL 

Inscrição dos (as) 

candidatos (as) 

12/03/2019 a  14/03/2019 Exclusivamente através do 

e-mail satieprae@gmail.com 

, conforme item 3 desse 

edital. 

Entrevista com os (as) 

candidatos (as) 

20/03/2019 às 14 horas SATIE – Prédio da União 

Universitária 

Divulgação do resultado 
21/03/2019  às 9 horas SATIE – Prédio da União 

Universitária 

Início das atividades 
25/03/2019  

 

SATIE – Prédio da União 

Universitária 

 

Obs: A divulgação do resultado será realizada através da página da PRAE e também 

enviado e-mail confirmando.  

 

 

5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

 

Entrevista para avaliação dos conhecimentos gerais compatíveis com a função e interesse 

pelo projeto/atividade; 
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6 VALOR: 

 

O valor da Bolsa de Assistência ao Estudante - PRAE é de R$ 250,00 mensais, para carga 

horária de no mínimo doze e no máximo dezesseis horas semanais.  

 

 

 

Santa Maria, 11 de Março de 2019. 

 

 

 

                                                                 

_______________________________________                          

Angélica Medianeira Iensen 

Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis 

 


