
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COMISSÃO FISCAL - PROCESSO SELETIVO AOS COLÉGIOS DA UFSM PARA INGRESSO EM 2021 

 

EDITAL Nº 003/2021 – COPERVES SEGUNDA RETIFICAÇÃO  

Alteração motivada pelo ao adiamento das provas objetivas presencias do Processo 

Seletivo aos Colégios da UFSM para ingresso em 2021. 

 

A Universidade Federal de Santa Maria, através da Pró-Reitoria de Graduação, PROGRAD, torna público 

que, de 1° a 24 de fevereiro de 2021, estarão abertas as inscrições, dirigidas a servidoras e servidores desta 

Universidade, para a seleção da comissão fiscal das provas objetivas do processo seletivo ao Ensino Médio  

e aos Cursos Técnicos  Subsequentes dos Colégios da UFSM para ingresso em 2021, que ocorrerão provas 

serão realizadas nos dias 12 e 14 de março de 2021, respectivamente, conforme Editais 001 e 002/2021-

CEBTT. 

 

1- REQUISITOS LEGAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

É condição legal para se inscrever no processo de seleção ser: 

   1.1- Servidor Docente ativo ou inativo da UFSM, 

- não cedido por outra instituição; 

- não afastado de suas atividades por motivo de férias ou qualquer outro tipo de licença, incluindo 

atestados médicos, no dia de prova objetiva presencial do processo seletivo aos Colégios da UFSM para 

ingresso em 2021; 

 

    1.2- Servidor Técnico-Administrativo ativo ou inativo da UFSM, 

- não cedido por outra instituição; 

- não afastado de suas atividades por motivo de férias ou qualquer outro tipo de licença, incluindo 

atestados médicos, no dia de prova objetiva presencial do processo seletivo aos Colégios da UFSM 2021 

2021; 

 

 

2- INSCRIÇÃO 

  2.1- A inscrição é realizada via Internet, no endereço eletrônico da PROGRAD (www.ufsm.br/prograd), link 

Comissão Fiscal Concursos / Processos Seletivos, disponível aos candidatos no período 1° a 24 de fevereiro 

de 2021. 

 2.2- As informações disponibilizadas no formulário de inscrição serão de responsabilidade exclusiva da 

pessoa que realiza a inscrição. 

  2.3- Após a realização da inscrição, não será possível alterar os dados cadastrados.  

 2.4- Aqueles que não preencherem o cadastro eletrônico de forma correta e/ou que fornecerem dados 

inverídicos serão excluídos do processo de seleção.  

2.5- Durante o processo de inscrição, deve-se optar pela(s) data(s) em que estará disponível. Pode-se optar 

por apenas uma ou por ambas as datas.  

 

3- VAGAS  

 3.1- O número total de vagas oferecidas para a comissão fiscal será proporcional ao número de pessoas 

inscritas no processo seletivo aos Colégios da UFSM para ingresso em 2021.  

 

4- SELEÇÃO 

4.1 - A seleção para a função de fiscal ocorrerá através de sorteio eletrônico, que será realizado no dia 08 

de março de 2021, às 09 horas, na sede da COPERVES, em Santa Maria. 



 

 

 

5- LISTAGEM DOS SELECIONADOS 

       5.1- No dia no dia 08 de março de 2021, será publicada na página da PROGRAD (www.ufsm.br/prograd), 

link Comissão Fiscal, a listagem das pessoas selecionadas. 

       5.2- Poderão ser realizadas novas convocações conforme a demanda do processo seletivo. 

 

6- VALOR A SER PAGO  

6.1- Fiscal: R$ 165,16 (cento e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) por dia. 

 

8- VALIDADE  

8.1- O resultado do processo de seleção deste Edital é válido apenas para a atuação na prova objetiva do 

processo seletivo aos Colégios da UFSM 2021, que ocorrerá nos dias 12 e 14 de março de 2021, conforme 

Editais 001 e 002/2020-CEBTT.  

 

9- ORIENTAÇÕES GERAIS  

9.1- Serão divulgados, quando necessário, avisos oficiais referentes ao processo de seleção, através da 

página da PROGRAD (www.ufsm.br/prograd), link Comissão Fiscal Concursos/ Processos Seletivos, sendo 

de responsabilidade da pessoa interessada acompanhar as divulgações. 

9.2- Acompanhar o resultado da seleção é de inteira responsabilidade da pessoa interessada.  

9.3- A constatação de qualquer tipo de fraude na realização do processo de seleção sujeita a pessoa 

selecionada à desclassificação imediata. 

9.4- Os casos omissos serão resolvidos pela PROGRAD da UFSM. 

 

 

 

Santa Maria, 26 de fevereiro de 2021. 

 

COPERVES 


