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EDITAL Nº 009/2022 - PROGRAD 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE 
 
PASSO A PASSO PARA A INSCRIÇÃO 
 

A pessoa interessada deve acessar o link https://www.ufsm.br/pro-

reitorias/prograd/editais/009-2022/ e fazer a leitura atenta do edital 009/2022.  Para realizar a 

inscrição, a pessoa interessada deve acessar o link 

https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=4294 e seguir o passo a passo 

abaixo: 

 
PASSO 1: 

Escolher um curso dentre os apresentados e clicar na opção de curso desejada. 

 

 

PASSO 2: 

Preencher os dados pessoais, conforme print da tela abaixo.  

Após preenchimento, clique em “próximo”. 
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Atenção! O preenchimento do nome social não é obrigatório e só deve ser informado na 
condição explicitada no print abaixo. 
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PASSO 3: 

Preencha as informações sobre o seu endereço. 

Após preenchimento, clique em “próximo” 
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PASSO 4: 

Preencha informações sobre os seus documentos. Atenção! Pelo menos um documento precisa 
ser registrado. 

Após preenchimento, clique em “próximo” 
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PASSO 5: 

Insira a documentação solicitada pelo sistema de inscrição. Atenção! Os documentos precisam 
estar em formato PDF. 

Após preenchimento, clique em “próximo” 
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PASSO 6: 

Preencha o campo de concordância e clique em enviar para finalizar a sua inscrição. 
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