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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

 EDITAL N. 031/2021-PROGEP 

 

ATIVIDADE DATA STATUS DA ATIVIDADE 

Publicação do Edital de abertura do Processo Seletivo 03/01/2022 Publicado em 03/01/2022 

Período de inscrições  03/01/2022 a 12/01/2022 Encerrado 

Listagem preliminar de inscrições homologadas até 13/01/2022 Publicada em 13/01/2022 

Período de solicitação de reconsideração de candidatos que não 
constaram na listagem preliminar de inscrições homologadas 

14/01/2022 a 15/01/2022  Encerrado 

Listagem definitiva das inscrições homologadas até 17/01/2022 Publicada em 17/01/2022 

Prazo para envio por e-mail 

(fomentoeconomiasolidariaufsm@gmail.com) dos seguintes 

documentos: Histórico Escolar, Currículo Lattes e Carta de 

Intenções. 

18/01/2022 Encerrado 

Divulgação do cronograma das Entrevistas 21/01/2022 Publicado em 21/01/2022 

Período de realização das Entrevistas 24/01/2022 a 26/01/2022 Encerrado 

Divulgação do resultado preliminar e abertura de prazo de recursos 
em relação aos resultados. 

28/01/2022 Publicado em 28/01/2022 

Período de recurso em relação ao resultado preliminar 31/01/2022 a 1º/02/2022 Encerrado 

Resultado dos recursos 04/02/2022 Não houve recursos 

Publicação da convocação para comparecimento a procedimento de 
Heteroidentificação e avaliação por Equipe Multiprofissional 

04/02/2022 Publicado em 04/02/2022 

Realização do procedimento de Heteroidentificação e da avaliação 
por Equipe Multiprofissional 

08/02/2022 Realizado em 08/02/2022 

Período de recurso em relação ao resultado do Procedimento de 
Heteroidentificação e da avaliação por Equipe Multiprofissional 

10/02/2022 a 11/02/2022 Encerrado 

Resultado dos recursos em relação ao resultado do Procedimento de 
Heteroidentificação e da avaliação por Equipe Multiprofissional 

15/02/2022 
Comunicado publicado 
em14/02/2022  

Divulgação da classificação final e homologação do resultado do 

Processo Seletivo 
até 16/02/2020 Publicado em 16/02/2022 

Convocação dos estagiários aprovados 17/02/2022 
E-mails enviados até 
17/02/2022 

Prazo para manifestação dos candidatos 
até 22/02/2022 
até 08/04/2022 

Encerrado 

Prazo para comparecer junto a Coordenadoria de Saúde e Qualidade 
de Vida do Servidor para emissão do Atestado de Saúde 
Ocupacional. 
 
(mediante agendamento pela PROGEP e orientações a serem 
enviadas por e-mail) 

23/02/2022 a 24/02/2022 
11/04/2022 a 12/04/2022 

Encerrado 

Prazo para comparecer junto a Coordenadoria do Sistema de 
Pagamentos para apresentação da documentação necessária e 

assinatura do Termo de Compromisso. 
 
(mediante agendamento pela PROGEP e orientações a serem 
enviadas por e-mail) 

até 28/02/2022 
 
até 14/042022 

Encerrado 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria de Concursos 

Núcleo de Concurso de Técnico-Administrativos 
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Início do Estágio 
02/03/2022 

18/04/2022 
Encerrado 

 
Observações: 
- As datas das atividades a serem realizadas após o período de realização das entrevistas são datas prováveis e, por 

esse motivo, o candidato deverá sempre acompanhar a página do processo seletivo: https://www.ufsm.br/pro-
reitorias/progep/editais/031-2021 
 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/editais/031-2021
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/editais/031-2021

