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 Edital 001/2018 DCS/CCSH Seleção de Bolsa Monitoria 

O Departamento de Ciências Sociais do Centro de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Federal de Santa Maria torna público que estão abertas as inscrições 

à seleção de Bolsistas, conforme descrição: 
 

Vagas Carga/horária Bolsa 

01 12h/semana R$ 250,00 

1 DAS ATIVIDADES GERAIS EXERCIDAS  

- O bolsista desempenhará as atividades presentes na resolução N.20/1996, que institui 

normas para a Bolsa de Monitoria na Universidade Federal de Santa Maria, referentes à 

disciplina de Fundamentos da Arquivística (Prof. Francisco Cougo), além de atividades  

de Gestão e Organização dos Documentos Correntes e Intermediários do Departamento 

de Ciências Sociais.  

 

2 DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

- Estar regularmente matriculado no Curso de graduação em Arquivologia, ter concluído 

o 3º semestre e, obrigatoriamente, ter sido aprovado na disciplina de Fundamentos da 

Arquivística (DCT1002);  

- Possuir conta corrente pessoal Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal; 

- Ter disponibilidade para cumprir as atividades propostas, com carga horária semanais 

de 12h;  

- Não estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador, conforme 

Resolução N.001/2013. Ocorrendo acumulação, o bolsista será automaticamente 

desligado da bolsa; 

 

3 DA INSCRIÇÃO 

- Período de inscrição:  25/07/2018 à 03/08/2018.  

- Via e-mail: dcs@ufsm.br / Assunto: BOLSA MONITORIA 2018  

- Envio de currículo atualizado e histórico escolar. 

- Serão recebidos os documentos que forem enviados até as 23h59min do dia 

03/08/2018. 

 

4 DO PROCESSO SELETIVO 

- Seleção de currículo e entrevista individual; 

- Entrevista dia 06/08/2018 às 8:30h, no Departamento de Ciências Sociais – Sala 2211 

(2º andar) - prédio 74A; 

- Considerando os critérios de seleção, será elaborada lista de suplência para ocupação 

de vagas que, por ventura, venham a surgir no decorrer do semestre. 

 

5 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INÍCIO DAS ATIVIDADES  

- Os resultados serão divulgados dia 06/08/2018, via e-mail cadastrado pelo aluno (a) e 

também encaminhado à Núcleo de Comunicação Institucional do CCSH e ao Curso de 

Arquivologia/UFSM, para divulgação.  

- O resultado incluirá 01 classificado e demais suplentes.  

- Os selecionados deverão apresentar-se no Departamento de Ciências Sociais - sala 

2211 (2º andar) - prédio 74A a partir do dia 07/08/2018, conforme horário disponível e 

acertado para início das atividades da bolsa. 


