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EDITAL Nº 007/2022 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

A Pró-Reitoria de Graduação, PROGRAD, da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, torna 
público o Edital de seleção de bolsista para prestar apoio administrativo à Coordenadoria de 
Registro e Matrícula - COREM, e Coordenadoria de Oferta e Relacionamento - COFRE, que 
envolve processos desde o ingresso acadêmico até a evasão onde ocorre a expedição dos 
diplomas. 

A seleção receberá inscrições no período de 09 a 16 de março de 2022 através do e-mail 
matriculas@ufsm.br. 

 

1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Período de inscrições por e-mail 
09 a 16 de março de 

2022 

Via email 

matriculas@ufsm.br 

Publicação da listagem de 

pessoas inscritas 
18 de março de 2022 Página da PROGRAD 

Avaliação dos inscritos 
Até 22 de março de 

2022 

Comissão de avaliação designada 

COFRE/COREM - PROGRAD 

Publicação da listagem das 

pessoas classificadas. 
23 de março de 2022 Página da PROGRAD 

Período para interposição de 

recurso ao resultado. 

24e 25 de março de 

2022 

Via email 

matriculas@ufsm.br 

Publicação após prazo de recurso 

da listagem daspessoas 

classificadas. 

30de março de 2022 Página da PROGRAD 

Apresentação das pessoas 

classificadas para início das 

atividades. 

04 de abril de 2022 

das 8h às 12h 
COFRE/COREM – PROGRAD 

 

2. VAGAS 
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2.1 Serão abertas 04 (quatro) vagas para estudantes de graduação com matrícula regular nos 
cursos de graduação da área de CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS, podendo os candidatos 
indicar o turno para desempenho das atividades  

 

3. BOLSA 

3.1 A bolsa prevista para as atividades de apoio terá o valor mensal de R$350,00 (trezentos e 
cinquenta reais), carga horária semanal de 12h, vigência mínima de 2 semestres, a contar da 
publicação do resultado. 

 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO EDITAL 

4.1 Constituem requisitos para participar desta seleção: 

- Ter matrícula regular em curso de graduação da área de CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS, a 
partir do 2º semestre do curso e não estar em situação de Trancamento Total referente ao 2º 
semestre letivo de 2021; 

- Não receber outra bolsa advinda de edital interno da UFSM ou de órgão de fomento externo 
(CAPES, CNPq, FAPERGs); 

- Ter disponibilidade de 12h semanais em 3(três) dias no mesmo turno; 

-Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou na Caixa, para viabilizar o pagamento da 
bolsa. Não será permitida conta poupança, conta fácil ou conta conjunta; 

- Ter o mínimo conhecimento de arquivamento, organização e digitalização; 

4.2 A pessoa interessada que não apresentar algum dos requisitos elencados no subitem 4.1 não 
terá sua inscrição homologada; 

 

5. OBRIGAÇÕES DA PESSOA SELECIONADA 

5.1 São obrigações da pessoa selecionada: 

- Proceder com as atividades propostas, sempre orientado por um servidor responsável; 

- Cumprir com a carga horária diária e semanal, comunicando e justificando eventuais faltas. 

- Ter habilidades pertinentes à execução das atividades propostas, além de competências 
pessoais como interesse, responsabilidade e disponibilidade. 

 

6. INSCRIÇÃO 
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6.1 A inscrição deve ser realizada através de encaminhamento dos formulários preenchidos e em 
PDF para o e-mail matriculas@ufsm.br, no período de 09 a 16 de março de 2022. 

6.2 O assunto do e-mail deverá conter obrigatoriamente e apenas o seguinte título:“INSCRIÇÃO 
BOLSISTA - EDITAL 007/2022” 

6.3 A mensagem do e-mail deve conter os seguintes documentos anexados: 

- Ficha de Inscrição (ANEXO I) 

- Declaração de Responsabilidade e Disponibilidade (ANEXO II) 

- Histórico Escolar de Graduação (Portal do Aluno); 

- Média Geral Acumulada (disponível na aba “Relatórios/Índice de Desempenho Acadêmico” no 
Portal do Aluno). 

 

7. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

7.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

- O processo de inscrição é parte da seleção do presente edital. A primeira etapa, portanto, é a 
verificação de atendimento de todos osrequisitos do item 4 deste edital. A pessoa inscrita que não 
enviar toda a documentação dentro dos critérios e prazos estipulados terá sua inscrição 
indeferida neste processo seletivo. 

7.2 MÉDIA GERAL ACUMULADA 

- Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, considerando-se a média geral 
acumulada, sendo que maior média geral implica em melhor classificação. 

7.3 Se houver mais de um candidato com a mesma média simples, terá prioridade à vaga o 
candidato com menor número de reprovações no histórico escolar. Persistindo o empate, terá 
prioridade à vaga o candidato de maior idade. 

7.4 Caso alguma das pessoas selecionadas à bolsa seja desligada a pedido ou de ofício, a 
próxima pessoa da lista poderá ser convocada para receber a bolsa no período de vigência 
restante. 

 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 

8.1 O resultado preliminar com a 'Lista de pessoas classificadas' na ordem decrescente das notas 
finais obtidas, conforme avaliação das médias, será divulgado no dia 23 de março de 2022, na 
página da seleção. 

8.2 Ao resultado preliminar, cabe recurso interposto por pessoa inscrita no processo na data 
estipulada no cronograma, através de e-mail para matriculas@ufsm.br, cujo assunto deve ser 
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“RECURSO AO RESULTADO DO EDITAL PROGRAD 007/2022” juntamente com o Formulário 
de Recurso (ANEXOIII). 

8.3 O resultado final será divulgado na página do processo, no dia 30 de março de 2022. 

 

9. APRESENTAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

9.1As pessoas classificadas deverão comparecer à PROGRAD na data estipulada no 
CRONOGRAMA, para que seja possível o cadastro para o pagamento da bolsa, com a seguinte 
documentação: 

- Cópia do RG e do CPF 

- Comprovante com número da Conta Bancária em nome do bolsista (não podendo ser conta 
poupança). 

9.2 A PROGRAD está localizada no TÉRREO e 1º andar do Prédio 48D - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM - Av. Roraima, nº 1000. Camobi/Santa Maria/RS  

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O presente edital tem validade de 1 (um) ano a contar da data de publicação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período. 

10.2 Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail matriculas@ufsm.br. 

10.3 Casos omissos serão resolvidos pela PROGRAD. 

 

 

Santa Maria, 09 de março de 2022. 

Prof. Jerônimo Siqueira Tybusch, 

Pró-Reitor de Graduação 

 

Prof. Félix Alexandre Antunes Soares 

Pró-Reitor Adjunto de Graduação 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PROGRAD/UFSM N. º 007/2022 

 

 

NOME COMPLETO:_______________________________________________________ 

CPF:_____________________________________________________________________ 

TELEFONE:______________________________________________________________ 

EMAIL:__________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________ 

NOME DO CURSO:________________________________________________________ 

NÚMERO DE MATRÍCULA:________________________________________________ 

 

TURNO DE DISPONIBILIDADE/PREFERÊNCIA: 

   (   )MANHÃ 

   (   )TARDE  

 

Santa Maria, ____de ___________de 2022 

 

___________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 



 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Pró-Reitoria de Graduação 
Seleção de Bolsista 
 

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E RESPONSABILIDADE 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PROGRAD/UFSM N. º 007/2022 

 

Eu, ______________________________________, matrícula nº_________________, aluno(a) 

regularmente matriculado no Curso de _______________________________, declaro que tenho 

disponibilidade de 3 dias na semana, 4h por dia, totalizando 12h semanais, em turno a ser 

definido para trabalhar na PROGRAD, e declaro serem verdadeiras as informações por mim 

fornecidas. Sendo assim, solicito a minha inscrição na seleção do Edital nº 007/2022 - 

PROGRAD.   

 

 

Santa Maria, ____de ___________de 2022 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE RECURSO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PROGRAD/UFSM N. º 007/2022 

 DADOS DO CANDIDATO  

Nome do Candidato(a):  

Curso e Matrícula:  

Email:  

Telefone 

 

À PROGRAD: 

Eu,___________________________________________________________________________

matrícula___________________venho, através deste, interpor recurso ao resultado deste Edital 

em razão de 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Santa Maria, ____de ___________de 2022 

 

____________________________ 

Assinatura 


