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EDITAL Nº001, DE 09 DE MARÇO DE 2020 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 
O Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Tecnologia, da Universidade Federal de 
Santa Maria, torna público o Edital de Seleção de Bolsistas que será realizada com base 
nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos: 
 

1. DAS VAGAS, DA BOLSA E DAS ATIVIDADES 
1.1 Será concedida uma (1) vaga, para o/a discente que esteja cursando o curso de 
Jornalismo ou Produção Editorial, oferecido na Universidade Federal de Santa Maria - 
Campus Sede. 
1.2 Tempo de duração: um (1) semestre, podendo ser renovada. 
1.3 Enquanto no exercício de suas funções, o/a bolsista receberá uma (1) bolsa no valor de 
R$250 (duzentos e cinquenta reais) para 12h (doze horas) de trabalho semanais. 
1.4 O/A bolsista não poderá acumular bolsa, independente do órgão financiador, conforme 
Resolução N.001/2013 que dispões sobre concessão, critérios de acesso, permanência e 
suspensão de Bolsas Estudantis de Ensino, de Pesquisa e de Extensão da UFSM. 
Ocorrendo acumulação, o/a bolsista será automaticamente desligado/a da bolsa. 
1.5 As atividades do/a bolsista serão desenvolvidas nas dependências do Centro de 
Tecnologia. 
1.6 Os turnos de trabalho e horários a serem cumpridos serão indicados no momento da 
entrevista, a partir da disponibilidade do/a bolsista. 
 

2. PRÉ-REQUISITOS 
2.1 Estar regularmente matriculado/a no curso de Jornalismo ou Produção Editorial, 
oferecido na Universidade Federal de Santa Maria - Campus Sede. 
2.2 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para se dedicar às demandas do NDICT, sem 
prejuízo a outras atividades curriculares. 
2.3 Não estar vinculado/a a outra bolsa, independente do órgão financiador. 
2.4 Ter boa redação de textos informativos. 
2.5 Ser pró-ativo/a em suas atividades. 
 

3. DOCUMENTAÇÃO 
3.1 Currículo simplificado 
3.2 Quadro de horários disponíveis 
3.3 Se houver, link para portfólio on-line. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1 As inscrições deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail: ndict@ufsm.br. 
4.2 O período encerra às 13h30 do dia 16 de março de 2020. 
 

mailto:ndict@ufsm.br


5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1 O processo seletivo será composto de: 

a) análise do currículo; 
b) análise do portfólio (caso seja enviado um); 
c) entrevista. 

5.2 As entrevistas serão agendadas por e-mail e, conforme a lista de inscrição, serão 
realizadas dia 17 de março de 2020, no período das 8h às 12h, na sala 127 do prédio 7. Se 
necessário, novo dia e horário serão marcados para entrevistar todos os/as inscritos/as. 
5.3 O resultado será divulgado por e-mail ao postulante da vaga. 
 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A bolsa não gerará qualquer vínculo empregatício entre o/a bolsista e a UFSM. 
 

 
 

Santa Maria, 09 de março de 2020 
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