TERMO ADITIVO EDITAL N° 2
PROCESSO SELETIVO BAJACUÍ
2020/01
A Equipe Bajacuí registrada com o número 049446 da Universidade Federal de
Santa Maria – Campus Cachoeira do Sul, torna público o presente aditivo ao Edital nº 2
referente ao Processo Seletivo 2020, com a alteração das seguintes disposições:

Etapas da Seleção
Pelo presente termo aditivo, altera-se a data da inscrição do Edital nº 2 referente ao
Processo Seletivo 2020 e para as demais atividades que serão realizadas durante a
seleção dos candidatos, assim incluindo as seguintes datas:

1. As inscrições ocorrerão do dia 04/05/2020 até o dia 16/08/2020 às 23:59h através do
preenchimento do formulário em https://forms.gle/TfMfzQ2JWPW2FmRU9. Inscrições
recebidas fora deste prazo ou por outra forma de inscrição não serão aceitas. Ao término
das inscrições, ocorrerá a primeira seleção de candidatos que será definindo através do
Histórico escolar e Currículo Vitae.
Documentos exigidos: Histórico escolar e Currículo Vitae;
4. A entrevista individual ocorrerá no dia 24/08/2020. Nesta etapa, acontecerão
entrevistas com cada candidato.
Obs.: Caso as atividades práticas seguirem suspensas até a presente data, as entrevistas
individuais serão realizadas vídeo conferência.
5. A dinâmica de grupo será realizada no dia 26/08/2020 durante a tarde. Contará com a
participação em grupo de todos os candidatos para a realização de dinâmicas
selecionadas pela Comissão de Seleção a partir dos horários estabelecidos via e-mail.
Obs.: A dinâmica em grupo ocorrerá apenas se houver normalidade nas atividades
práticas da universidade.

6. Avaliação do desempenho dos candidatos nos eventos do dia 26/08/2020.
7. Divulgação dos candidatos aprovados no dia 28/08/2020 via e-mail, redes sociais e
página da Equipe.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 2 referente ao
Processo Seletivo 2020, não expressamente modificadas através do presente aditivo.

Cachoeira do Sul-RS, 04 de julho de 2020.

Comissão de Seleção
Eduardo Knebel
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Nisrin Naiel Dib Khaled
Paulo Henrique Fontana Lehmen

