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Edital 001/2018 BSCCSH Seleção de Bolsista  

A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais e Humanas (BSCCSH) da 
Universidade Federal de Santa Maria torna público que estão abertas as inscrições à 

seleção de Bolsistas, conforme descrição: 

Vagas Carga/horária Bolsa 

01 20h/semana R$ 500,00 

01 20h/semana R$ 500,00 

 
1 DAS ATIVIDADES GERAIS EXERCIDAS NA BIBLIOTECA E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
 
Auxílio nos processos de rotina da BSCCSH;  
Atendimento ao público;  
Participação nas capacitações internas;  
Auxílio na organização do acervo bibliográfico e processos técnicos. 
 
Demais atividades relacionadas às competências específicas de cada vaga, são: 

1º Vaga: Bolsa para pessoa surda ou com Baixa audição usuário de LIBRAS. 

Além das atividades gerais, o bolsista auxiliará a equipe da biblioteca na capacitação em LIBRAS e nas 

atividades que envolvem a cultura surda.     

2º Vaga: Bolsa com pré-requisitos de conhecimento em Mídias digitais 

Para esta oferta estarão aptos a participar os alunos que tiverem conhecimentos, básicos ou avançados, 

sobre edições de imagens e vídeos; redes sociais; softwares de edição e temas relacionados. 

 
2 DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA RECEBIMENTO DA BOLSA 
 
-  Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria, curso de graduação; 
- Possuir conta corrente pessoal Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. 
- Ter disponibilidade para cumprir as atividades propostas, com carga horária máxima de 20 (vinte) horas 
semanais; 
- Atender aos critérios da RESOLUÇÃO N. 001/20131. 
 
3 DA INSCRIÇÃO 
 
- Período de inscrição: 06/06/18 à 12/06/18. 
- Via e-mail: bibliotecaccsh@gmail.com / Assunto: BOLSA_01/2018 
- Envio de currículo atualizado. 
 
4 DO PROCESSO SELETIVO 
 
- Seleção de currículo conforme critérios de participação; 
- Entrevista individual com marcação prévia, dia e horários serão indicados ao participante; 
- Preferência aos alunos ligados aos cursos do CCSH;   
- Período de entrevistas: 13 e 14/06 (podendo ser alterado sem prévio aviso). 
 
5 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E VALIDADE DO EDITAL 
 
- Os resultados serão divulgados dia 15/06/18, na página de Facebook BSCCSH. 
 https://www.facebook.com/BibliotecaSetorialdoCCSH/  
- Encaminhado às secretarias e departamentos / UFSM. 
- O resultado incluirá 02 classificados e 06 suplentes. 
- O edital 001/2018 BSCCSH tem validade 31.dez.2018. 

                                                           
1 http://w3.ufsm.br/pre/images/Resol001-2013.pdf  
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