
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
EDITAL 068/2019 

 
 
 A Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal de 
Santa Maria torna público o presente edital para selecionar alunos, regularmente 
matriculados nesta Universidade, para ocupar cota de Bolsa de Trabalho da 
Jornada Acadêmica Integrada. 
 
 
ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS: 
 
Os alunos selecionados atuarão em setores definidos pela Comissão 
Organizadora, os quais são os que seguem: 
 

1. Bolsistas de Módulo Oral. 
Aluno que acompanha as apresentações orais, dando apoio aos 
apresentadores na utilização do equipamento audiovisual (computador e 
projetor). 
 

2. Bolsistas de Apoio aos Módulos Orais. 
Aluno que monitora os corredores, assessorando as salas sempre que 
chamado. 
 

3. Bolsistas de Controle de Frequência. 
Controlam a presença dos participantes ouvintes e dos professores 
avaliadores. 
 

4. Bolsistas de Apoio aos Módulos Banner. 
Aluno que monitora e ajuda na colocação dos banners pelos 
apresentadores. 
 

5. Bolsista de Apoio à Comissão Organizadora. 
Trabalha nas ações pré e pós-evento, atuando junto à coordenação do 
evento em diversas demandas.  
 

 
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 
 
Os alunos interessados deverão declarar disponibilidade total ou parcial entre os 
dias 21 e 25 de outubro, entre 08:00 e 12:00, 13:00 e 18:00, sendo que no dia 
23 de outubro, das 19:00 às 22:30 . 
 
Os bolsistas selecionados para atuação junto como “Bolsista de Apoio à 
Comissão Organizadora” deverão ter disponibilidade de horas pré e pós-evento, 
também. 



 
 
 
CERTIFICAÇÃO: 
Os alunos selecionados terão direito à certificado de atuação como “Bolsista da 
Comissão Organizadora da 34ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM” com a 
carga horária cumprida no evento. 
 
 
GRATIFICAÇÃO: 
 
Será pago o valor de R$ 25,00 por meio turno (2 horas). Os alunos poderão, por 
decisão da coordenação, atuarem em diversos turnos, dependendo da 
necessidade do serviço e da disponibilidade do aluno. 
O pagamento será realizado até o início do mês de dezembro de 2019. 
 
 
INSCRIÇÕES: 
 
Os alunos interessados deverão enviar e-mail para ufsmjai2019@gmail.com até 
o dia 13 de outubro, com os seguintes dados: 
 

1. Número da matrícula UFSM 
 

2. Nome completo 
 

3. Curso 
 

4. Tem disponibilidade total entre 21 e 25 de outubro de 2019? 
 

5. Tem disponibilidade para trabalhar dias 17 e/ou 18 de outubro de 2019? 
Detalhe esta disponibilidade. 
 

6. Você participa de algum programa de bolsa na UFSM? Qual? 
 

 
SELEÇÃO: 
 
A CIC/PRPGP publicará o resultado desta seleção dia 14 de outubro, em 
www.ufsm.br/prpgp, notificando individualmente os contemplados, por e-mail. Os 
selecionados deverão participar de reunião de trabalho dia 16 de outubro, às 
10:30 horas, na sala 218, 2º andar da Reitoria. 
 
 
 
      Santa Maria, 02 de outubro de 2019. 
 

Prof. Paulo César Piquini 
Coordenador de Iniciação Científica 

 



Prof. Paulo Renato Schneider 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

 


