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DIREÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 02 DIREÇÃO/CE/UFSM
SELEÇÃO DE BOLSITA

A  Secretaria  do  Centro  de  Educação,  torna  pública  a  abertura  de  inscrições  para  seleção  de
BOLSISTAS, para atuar na secretaria da Direção do CE.

1. DAS INSCRIÇÕES:
Os(as)  candidatos(as)  devem  preencher  o  formulário  online

(https://goo.gl/forms/xxEQPIucp4suZfYB2)  no  período  de  16/10/2018  a  19/10/2018.  TODOS  os
campos  da  Ficha  de  Inscrição  devem  ser  preenchidos.  Conforme  resolução  01/2013,  serão
consideradas apenas a inscrição dos candidatos que:

- estiverem matriculados regularmente;
- que não disporem de outras bolsas institucionais;

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será realizada conforme segue:

a) Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas;
b) Entrevista individual realizada com quem apresenta disponibilidade de horário. Nesta será

avaliado  se  as  competências  e  habilidades  são  compatíveis  para  execução  das  atividades
propostas. 
Em caso de empate na avaliação, será dada preferência à:

- candidatos(as) com Benefício Sócio Econômico;
- acadêmicos(as) dos cursos de Administração e Letras;

3. DAS VAGAS, REQUISITOS E CARGA HORÁRIA 
Será  selecionado(a)  1  (um/uma)  acadêmico(a),  para  atuação  junto  a  secretaria  do  Centro  de
Educação com bolsas PRAE. O(a) selecionado(a) fará jus a bolsa de 250,00 (duzentos e cinquenta)
reais, para atuação em 2018. bolsista deverá ter disponível  15h semanais, no turno da noite, para
atividades relativas à atuação junto à secretaria do Centro de Educação e projetos relacionados à
Direção do CE. 

O início das atividades será no mês de novembro de 2018, imediatamente após a publicação dos
resultados da seleção. A duração da bolsa é de 2 meses, podendo ser prorrogada de acordo com as
necessidades da Direção. 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os candidatos selecionados deverão ter/providenciar conta corrente, em seu nome, para o

recebimento  de  bolsa  mensal.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Secretaria  da  Direção.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail selecaodebolsista@gmail.com ou pelo telefone
3220-8010.

Santa Maria, 16 de outubro de 2018.


