
RSH - Revista Sociais e Humanas 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

        A RSH - Revista Sociais e Humanas, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Federal 

de Santa Maria torna público que estão abertas as inscrições para candidatos à seleção de 02 (duas) bolsas do Edital 

Pró-Revistas, para atuar junto a RSH.  

  

1. INSCRIÇÕES: 

As inscrições para a seleção estarão abertas no período de 04 a 07 de julho de 2017, através do email da revista 

(revistaccsh@gmail.com) onde devem ser informados curso, semestre e matrícula. 

 

VALOR DA BOLSA E CARGA HORÁRIA: 

O bolsista selecionado fará jus a uma bolsa no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para cumprir uma carga 

horária total de 16 (dezesseis) horas semanais, que serão determinadas de acordo a necessidade da Revista Sociais 

e Humanas. 

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

- Estar regularmente matriculado na UFSM. 

- Dispor de 16 (dezesseis) horas semanais. 

- Não estar vinculado a outra bolsa na UFSM.  

- Possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (não pode ser conta conjunta, de terceiros 

ou conta poupança).  

 

            BOLSISTA DESIGN: 

- Conhecimento pacote Adobe 

- Conhecimento em criação de material gráfico para a revista 

- Manutenção do layout da revista na plataforma SEER 

 

               BOLSISTA RSH: 

- Manutenção da revista na plataforma SEER 

- Conhecimento do pacote Microsoft Office 

- Conhecimento HTML 

 

2.2.  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  

- Comprovante de matrícula através do portal do aluno; 

 

3. SELEÇÃO: 

- Os candidatos serão selecionados mediante entrevista, realizada com a editora chefe da Revista, professora Dra. 

Sheila Kocourek, no dia 10 de julho de 2017, no horário entre 8:30 – 12:00, na sala 3112 do prédio 74B, no Centro de 

Ciências Sociais e Humanas da UFSM. Conforme agendamento através do e-mail. 

 

Santa Maria, 04 de julho de 2017. 

 
Sheila Kocourek 

Doutora em Serviço Social 
Editora Chefe da Revista Sociais e Humanas 

mailto:revistaccsh@gmail.com

