
RETIFICAÇÃO EDITAL nº 004/2014 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL da Universidade Federal de Santa Maria torna público que 

estarão abertas as inscrições para candidatos a seleção de 5(cinco) bolsistas e 5(cinco) suplentes, 

para atuar em Núcleos de ensino pesquisa e extensão do Curso de Serviço Social. 

1. INSCRIÇÕES: 

         As  inscrições para a seleção estarão abertas no período de 3 a 4 de novembro de 2014, no 

horário das 14 às 19 horas, junto à sala 2228 no prédio 74A do CCSH do Campus Camobi da UFSM. 

O candidato deverá apresentar comprovante de matrícula, e escolher uma das 5 vagas relacionadas 

abaixo à qual deseja concorrer: 

• Bolsista do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Políticas Sociais, Trabalho 
e Questão Social;  

Coordenação: Prof. Dra. Caroline Goerk; 

• Bolsista do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Violência e Serviço Social;  
Coordenação: Prof. Dra. Cristina Kologeski Fraga; 

• Bolsista do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão sobre Criança e Adolescente; 
Coordenação: Prof. Dra. Rosane Jacsura; 

• Bolsista do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão, em  Gerontologia,  Serviço 
Social e Saúde;  

Coordenação: Prof. Dr. Jairo da Luz Oliveira; 

• Bolsista do Núcleo de Pesquisa e Gênero em Políticas Públicas em Serviço Social. 
Coordenação: Prof. Dra. Laura Fonseca. 

 

2. VALOR DA BOLSA E CARGA HORÁRIA: 

O bolsista selecionado fará jus a uma bolsa no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta reais) 

para cumprir uma carga horária semanal de 20 (vinte) horas, geralmente à tarde e à noite. 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

- Estar regularmente matriculado no Curso de graduação em Serviço Social da UFSM; 

- não estar cursando nenhum dos dois últimos semestres de seu curso; 

- não estar vinculado a outras modalidades de Bolsas (Exceto moradia, alimentação e transporte); 

- dispor de VINTE horas semanais nos turnos da tarde e noite; 

- ter amplo conhecimento em funcionamento de equipamentos de áudio e vídeo; 

- ter amplo conhecimento em informática nos softwares Microsoft Word, Microsoft Excel e softwares 

livres de edição de texto e planilhas eletrônicas de calculo e exportação de gráficos estatísticos; 

- ter noções básicas em gerenciamento de backups e sistemas operacionais. 

 

 

 



3.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  

- Cópias da RG e CPF; 

- comprovante de matrícula; 

- conta corrente registrada no CPF do candidato (não pode ser conta conjunta nem conta poupança).  

3.2. SELEÇÃO: 

- O candidato será selecionado mediante entrevista no dia 5 de novembro de 2014 das 14 às 18 horas 

na sala 204, prédio 74A, conforme agenda do professor coordenador do Núcleo escolhido. 

 

Santa Maria, 30 de outubro de 2014. 

 
Jairo da Luz Oliveira 

Coordenador do Curso de Serviço Social 


