MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
GABINETE DO REITOR
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 010/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020
A Direção do Núcleo de Tecnologia Educacional do Gabinete do Reitor e a
Coordenação Geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM) tornam pública a seguinte retificação do Edital Nº 010/2020 –
NTE/GR/UFSM, de SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES)
NA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL E DOS CURSOS
UAB/UFSM NO DESCUBRA UFSM em REDE 2020:
1 - No subitem 5.2.1 do Edital:
Onde se lê: “Para acessar o sistema de inscrições, o(a) candidato(a) deverá criar uma
conta de acesso, inserindo as informações solicitadas para o cadastro e criando usuário e
senha de acesso. Após o recebimento do e-mail de validação da conta, o(a) candidato(a)
deverá acessar o sistema e preencher a ficha de inscrição, informar os dados solicitados e
anexar o comprovante de matrícula atualizado, além do arquivo com o vídeo de
apresentação e/ou link de acesso ao vídeo.”
Leia-se: “Para acessar o sistema de inscrições, o(a) candidato(a) deverá criar uma conta de
acesso, inserindo as informações solicitadas para o cadastro e criando usuário e senha de
acesso. Após o recebimento do e-mail de validação da conta, o(a) candidato(a) deverá
acessar o sistema e preencher a ficha de inscrição, informar os dados solicitados, indicar o
link de acesso ao vídeo de apresentação e anexar o comprovante de matrícula atualizado.”
2 - No subitem 5.3 do Edital:
Onde se lê: “O(a) candidato(a) deverá gravar um vídeo de apresentação, com duração de
três a cinco minutos, e anexar o arquivo e/ou indicar o link do vídeo no momento da
inscrição on-line.”
Leia-se: “O(a) candidato(a) deverá gravar um vídeo de apresentação, com duração de três
a cinco minutos, e indicar o link do vídeo no momento da inscrição on-line. Para tanto, o
vídeo deverá estar disponível em alguma plataforma de streaming ou de compartilhamento
de arquivos.”
Santa Maria, 02 de dezembro de 2020.
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