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CHAMADA  Nº. 07/2020 - PRE/UFSM
SELEÇÃO DE BOLSISTA

A Universidade Federal de Santa Maria, através da Chamada 07/2020-COVID 19 da Pró-Reitoria
de Extensão, torna pública a abertura de inscrições para seleção de BOLSISTA, acadêmicos de
cursos de graduação em Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia  e Licenciatura em
Educação Especial, para atuar junto ao projeto nesta chamada, conforme item 3.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1.  As inscrições dos(as) interessados(as) serão realizadas somente por meio eletrônico,

pelo  e-mail  indicado pelo projeto correspondente (item 3),  no período de  10 a 14 de
agosto de 2020.

1.2. Será considerada  válida  apenas a  inscrição  dos(as)  candidatos(as)  que preencherem
todos  os  campos  da  Ficha  de  inscrição  (ANEXO  II);  que  estiverem  matriculados(as)
regularmente e que não disporem de outras bolsas institucionais.

1.3. Será  dada  preferência  a  acadêmicos  dos  cursos  especificados  no  item  3  e  com
experiência em atividades relacionadas à área de demanda de cada bolsa.

 
2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

2.1.  A seleção será realizada conforme segue:
2.1.1. Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3;
2.1.2. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas;
2.1.3. Entrevista  individual  realizada  com os candidatos,  na qual  será  avaliado  se as

competências  e  habilidades  dos  mesmos  são  compatíveis  para  a  execução  das
atividades propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática
de atuação;

2.1.4 Análise do histórico escolar e currículo lattes atualizado.

3. DAS VAGAS

Projeto Vagas Requisitos* Contato para inscrição

Programa  de  Extensão:
Formação  Continuada  em
Alfabetização e Currículo 

01 *   20  horas semanais
por bolsista;
*  Estar  regularmente
matriculado  em  curso
de  graduação  da
UFSM  (História,
Pedagogia  e
Educação Especial ;
* Ter conhecimento do
Pacote  Office  (Word,
Excel, Power Point);
* plataformas digitais

A inscrição será realizada pelo
e-mail
professora.helenise@gmail.co
m
As entrevistas serão dia  19 de
agosto  de  2020,  pelo  Google
Meet ou  outra  plataforma
online,  com  link  da  sala  a
serem enviados  por  e-mail  no
ato de deferimento de inscrição.

Coordenador(a) do Projeto:Helenise Sangoi Antunes
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* Plano de atividades de cada bolsista no Anexo I.

4. DA CARGA HORÁRIA

4.1 O/A bolsista deverá ter disponibilidade de 12 ou 20 (doze ou vinte) horas semanais
a qual corresponderá à remuneração de R$ 250,00 ou R$ 400,00 mensais;
4.2  O início  das  atividades  será  no  mês  de  setembro  de  2020,  com duração  até
31/01/2021, podendo ser suspensa ou cancelada em qualquer tempo.

5. DO CRONOGRAMA
Atividade Período

Inscrições 10/08/2020 a 14/08/2020

Entrevistas 19/08/2020

Resultado Final 21/08/2020

Vigência 01/09/2020 a 31/01/2021

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 O/A candidato/a selecionado/a deverá providenciar conta corrente, em seu nome, para

fins de recebimento de bolsa mensal.
6.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) coordenador(a) do projeto.
6.3 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou

em parte, seja por decisão unilateral da PRE, seja por motivo de interesse público ou exigência
legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.

6.4 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail professora.helenise@gmail.com     ou
pelos telefones (055) 991658902

                                                                                    Santa Maria, 07 de agosto de 2020.

   

 Profa  Dra
Helenise Sangoi Antunes.

mailto:professora.helenise@gmail.com
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO PROJETO E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS

Sobre o projeto:  Programa de Extensão:  Formação Continuada em Alfabetização e Currículo:
desafios contemporâneos

Plano de atividades do bolsista:
Desenvolver uma proposta de formação continuada de professores sobre as
temáticas da formação de professores, alfabetização e  currículo por meio de
plataformas educacionais no formato hibrido (presencial e digital) ou no formato
digital atraves do Google Classroom e/ou Hangouts Meet.

2.2 Objetivos Especificos:

▪ Construir estratégias teorico-metodologicas para atender as demandas de formação continuada
de professores nas temáticas de alfabetização e curriculo;
▪ Valorizar a profissão de professor e seus saberes atraves da criação de  estrategias teorico-
metodologicas que fortaleçam a autonomia do professor;
▪ Fortalecer a identidade docente e o pertencimento com a teoria/pratica da educação patrimonial;
▪ Discutir as implicações de políticas curriculares como a Base Nacional  Comum Curricular no
cotidiano da sala de aula e nos processos formativos de professores.


