
 

 

ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DA VAGA VIA WEB 
CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO – EaD – POLO SILVEIRA MARTINS/RS 

EDITAL 005/2023 – PROGRAD/UFSM 
 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e o Colégio Politécnico da UFSM tornam públicas as 

orientações para a confirmação de vaga web para as pessoas classificadas no Processo Seletivo do Curso 

Técnico em Cooperativismo – EaD – Polo Silveira Martins/RS, para ingresso no primeiro semestre letivo de 

2023, conforme Edital 005/2023 – PROGRAD/UFSM. 

 

DATA ASSUNTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

16 de fevereiro de 
2023 

Lista Definitiva de Pessoas 
Classificadas 

Publicação da Lista definitiva de pessoas classificadas e das 
Orientações para a confirmação de vaga web. 

16 de fevereiro a 
28 de fevereiro de 
2023 

Confirmação de Vaga no 
Portal Web 

Período para as pessoas classificadas solicitarem a 
Confirmação de Vaga, via web, no Portal de Confirmação de 
Vaga da UFSM: 
(https://portal.ufsm.br/confirmacao/loginCandidato.html) 

72 horas úteis, 
contadas do envio 
do e-mail de 
comunicação 

Recurso ao Indeferimento 
da Confirmação de Vaga 

Período para a pessoa classificada, que solicitou confirmação 
de vaga e teve sua solicitação indeferida por documentação 
incompleta ou inconsistente, interpor recurso administrativo 
e complementar a documentação, via web, no Portal de 
Confirmação de Vaga da UFSM: 
(https://portal.ufsm.br/confirmacao/loginCandidato.html) 

28 de fevereiro e 
01 de março 

Chamada para entrevista 
para esclarecimentos 
necessários referentes à 
cota de opção 

As entrevistas serão realizadas via Google Meet. 
 O link de acesso será encaminhado para o(a) candidato(a) no 
e-mail cadastrado na inscrição do Processo Seletivo. No dia 
e horário agendado, a pessoa deverá comparecer à 
entrevista. 

 

1. SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE VAGA VIA WEB: 
 

- A pessoa classificada deverá acessar o Portal de Confirmação de Vaga 

(https://portal.ufsm.br/confirmacao/loginCandidato.html), selecionar o concurso “Técnico em Cooperativismo - EAD 

- 2023”, informar o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), sua data de nascimento no formato DD/MM/AAAA 

e realizar a solicitação de confirmação de vaga, preenchendo todos os campos e anexando os documentos 

necessários, conforme consta no edital.  

 

- A solicitação de confirmação de vaga pela web é a única forma de confirmar a vaga no curso de aprovação.  

 

- A pessoa classificada que não solicitar a Confirmação de Vaga no prazo estipulado no cronograma perde o 

direito à vaga. 

 

- O correto preenchimento dos campos e o respectivo envio da documentação exigida, inclusive a documentação 

da cota, é de inteira responsabilidade da pessoa, devendo ela verificar com atenção a Caixa de Entrada do e-mail 

cadastrado junto à inscrição no edital de seleção do Curso Técnico em Cooperativismo - EaD, bem como a caixa de 

SPAM e/ou Lixo Eletrônico. Salienta-se que todas as comunicações referentes ao deferimento/indeferimento de 

vaga serão encaminhadas para o e-mail cadastrado pela pessoa. 

 

2. LINK DO EDITAL PARA VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONFIRMAÇÃO DE VAGA: 
  
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2023/01/Edital_005_2023_Prograd_UFSM_Tecnico_Cooperativis

mo_EaD_2023.pdf 
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