
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA OFICINA SATIE/PRAE  Nº 071/2019 

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis torna público que do dia  06/08/2019 a 11/08/2019,  estarão
abertas as inscrições à seleção de Bolsista para o Setor de Atenção Integral ao Estudante – SATIE para
oficina de produção artística e cultural denominada Contos e Fuxicos, conforme descrito a seguir.

1. DAS VAGAS 
Quadro informativo  das vagas disponíveis  e  dos  conhecimentos  específicos  para desenvolvimento  da
oficina: 

Unidade Vagas Cotas Conhecimentos específicos para desenvolver a oficina

SATIE 01 Preferencialmente estar cursando Artes Visuais, Desenho Industrial, Terapia
Ocupacional ou Letras

2. DOS CRITÉRIOS E DISPONIBILIDADE:
2.1 O acadêmico deve ter matrícula em curso presencial da UFSM; 
2.2 O acadêmico não pode estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador;
2.3 O acadêmico  deve ter obtido, no mínimo,  50% de aprovação nas disciplinas cursadas no semestre
anterior; 
2.4 Ter disponibilidade para desenvolver as atividades em dois turnos semanais, sendo um dos turnos na
sexta-feira das 14 horas às 20 horas;

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  a  cima,  para  agendar  entrevista.  O(a)  aluno(a)  deve  informar  no  e-mail:  Nome
completo, curso e matrícula.
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 14h às 20horas, conforme cronograma desse edital.
3.3 Os(as) candidatos(as) inscritos(as) devem comparecer para a etapa de entrevistas que será agendada
em resposta ao e-mail enviado pelo(a) candidato(a). 

4. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:
Entrevista para  avaliação  dos  conhecimentos gerais compatíveis com a função  e  interesse  pela
proposta/realização da oficina;

5. VALOR DA BOLSA:
O valor da bolsa é de R$ 250,00 mensais, para carga horária de no mínimo doze e no máximo dezesseis
horas semanais. 

Santa Maria, 05 de agosto de 2019.

CLAYTON HILLIG 
Pró-reitor de Assuntos Estudantis       
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