
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESULTADO FINAL EDITAL N.12/2021-PROGEP

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria

torna público o resultado final dos candidatos classificados para a vaga de estágio do

programa de estágios da PROGEP-UFSM 2021.

1. Introdução

Inscreveram-se para concorrer  à  vaga prevista  neste edital  um total  de sete

candidatos. As inscrições foram efetuadas por e-mail,  mesma oportunidade em que

foram  enviados  os  documentos  pertinentes  às  análises.  Encerrado  o  período  de

inscrições,  no  dia  18/05/2021,  iniciaram-se  as  análises  curriculares,  bem como  foi

realizado pré-agendamento das entrevistas, que seriam, posteriormente, ratificados ou

ajustados de acordo com as necessidades de cada candidato, fazendo com que todos

tivessem a mesma oportunidade e dispusessem das mesmas condições para realizá-

la.

As  entrevistas  realizaram-se  durante  os  dias  19/05/2021  e  20/05/2021,

oportunidade  em  que  cada  candidato  respondeu  a  perguntas  baseadas  nas  suas

experiências profissionais, expectativas com o estágio, bem como foram submetidos a

um teste prático e simplificado de uso do Excel, criado a partir das necessidades e

cotidiano da Coordenadoria envolvida na seleção. Cumpre-nos destacar que todos os

candidatos  inscritos  participaram  desta  etapa,  não  ocorrendo  nenhuma

desclassificação por ausência.



Considerando as informações colhidas na etapa das entrevistas, passaram os

avaliadores a fazer a análise do histórico escolar de cada candidato, que, ao final,

somou-se às notas previamente calculadas, a partir dos demais critérios de avaliação. 

2. Classificação Final

Colocação Candidatos Nota

1º Juliana Abreu Dutra 9,26

2º Mateus Antônio de Oliveira 9,15

3º Andriele de Senna Farias 9,09

4º Juliano Machado Crema 8,88

5º Carina Severo da Silva 8,67

6º Shaiane Carvalho dos Santos 7,60

7º Enrique Zambenedetti Gehm 7,19

3. Convocação

Considerando  o  número  de  vagas  disponíveis  e  a  classificação  acima

apresentada, convocamos para ocupar a vaga a candidata, 1ª colocada, 

Juliana Abreu Dutra.

Para  confirmar  a  vaga,  a  candidata  selecionada  deverá  enviar  e-mail  para

coordenadoriapagamentos@ufsm.br,  com  o  assunto  “Convocação  -  Estágio

NUCOMP”, até o dia 28/05/2021, informando:

- Número do CPF

- Nome completo

- Data de nascimento

- RG / UF



Através desse e-mail serão repassadas as informações pertinentes à assinatura

do Termo de Compromisso de Estágio, bem como outras que se fizerem necessárias

ao longo do processo de admissão.

Caso a candidata não confirme a vaga até a data estipulada, será convocado para

assumi-la o candidato subsequente, observada a ordem de classificação.

Santa Maria, 24 de maio de 2021.

Adm. Marcia Helena do Nascimento Lorentz
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas


