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CHAMADA INTERNA Nº. 60/2020 - PRE/UFSM 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Projeto: PLANEJAMENTO AMBIENTAL DA QUARTA COLÔNIA: MOTIVANDO A 

COMUNIDADE PELA IMPLANTAÇÃO DE UM GEOPARQUE. Registrado no Portal de 

Projetos nº 052763 

 

 
A Universidade Federal de Santa Maria, através do projeto institucional “Geoparques” da Pró-

Reitoria de Extensão, torna pública a abertura de inscrições para seleção de BOLSISTA, 

acadêmicos de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Direto e Ciências Sociais, para 

atuar junto ao projeto Geoparque Quarta Colônia nesta chamada, conforme item 3. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. As inscrições dos(as) interessados(as) serão realizadas somente por meio eletrônico, pelo 

e-mail indicado pelo projeto correspondente (item 3), no período de 3 a 6 de dezembro de 

2020. 

1.2. Será considerada válida apenas a inscrição dos(as) candidatos(as) que preencherem 

todos os campos da Ficha de inscrição (ANEXO II); que estiverem matriculados(as) 

regularmente e que não disporem de outras bolsas institucionais. 

1.3. Será dada preferência a acadêmicos dos cursos especificados no item 3 e com 

experiência em atividades relacionadas à área de demanda de cada bolsa. 

 

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1.  A seleção será realizada conforme segue: 

2.1.1. Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3; 

2.1.2. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

2.1.3. Entrevista individual realizada com os candidatos, na qual será avaliado se as 

competências e habilidades dos mesmos são compatíveis para a execução das 

atividades propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática 

de atuação; 

2.1.4. Análise do histórico escolar do aluno; 

2.1.5. Análise do currículo do aluno, especialmente atuações em atividades/projetos de 

extensão e pesquisa. 
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3. DAS VAGAS 

 

Vagas 

 

Requisitos* 

 

Contato para inscrição 

Bolsista 1 

01 

(ver plano 

de 

atividades 

do bolsista 

1) 

* 12 horas semanais por bolsista por 03 

meses (de 01/12/2020 a 28/02/2021); 

* Estar regularmente matriculado em curso de 

graduação ou pós-graduação da UFSM, 

preferencialmente e nesta ordem, nas áreas 

de Geografia, Geoprocessamento ou 

Engenharia Sanitária e Ambiental; 

*Preferencialmente, a partir do 5º semestre 

curricular. 

* Trabalhar com SIG; 

* Ter conhecimento do Pacote Office (Word, 

Excel, Power Point). 

A inscrição será realizada pelo e-mail 

edsonlbsilva@gmail.com (deve constar o 

assunto: inscrição à bolsa); 

Anexar histórico escolar e ficha de inscrição. 

As entrevistas serão dia 7/12/2020 à tarde. 

As entrevista serão realizadas por 

videoconferência (Google Meet ou outra 

plataforma online) com link da sala a ser 

enviado por e-mail no ato de deferimento de 

inscrição. 

Bolsista 2 

01 

(ver plano 

de 

atividades 

do bolsista 

2) 

 * 12 horas semanais por bolsista por 03 

meses (de 01/12/2020 a 28/02/2021); 

* Estar regularmente matriculado em curso de 

graduação em Economia da UFSM; 

* Preferencialmente, a partir do 4º 

semestre curricular; 

* Ter conhecimento do Pacote Office (Word, 

Excel, Power Point); 

A inscrição será realizada pelo e-mail 

kalinca.becker@ufsm.br  

 (deve constar o assunto: inscrição à bolsa); 

Anexar histórico escolar e ficha de inscrição. 

O ranqueamento dos candidatos será feito 
com base no score de notas.  
Os três primeiros colocados serão 
convocados para uma entrevista via google 
met no dia 7/12/2020 à tarde. 

 

3.1.1. Plano de atividades do bolsista 1 

O aluno desenvolverá atividades relacionadas a espacialização, mapeamento e 

georreferenciamento de informações territoriais, junto aos laboratórios de geotecnologias 

da universidade, especificamente, o Laboratório de Geomática e o Laboratório de Estudos 

Ambientais, com o objetivo trabalhar na “definição das bases de um Sistema Regional de 

Informações Geográficas, fundamentado no uso de geotecnologias de baixo custo e fácil 

atualização, que permita gerenciar a Base Cartográfica e o Banco de Dados Espaciais 

contendo a infraestrutura e as atividades econômicas, culturais, sociais, científicas, 

turísticas e etc., visando a implantação e gestão do Plano de Desenvolvimento Regional e 

do Geoparque da Quarta Colônia, bem como a acreditação do referido título por parte da 

UNESCO. 

 
3.1.2. Plano de atividades do bolsista 2 

O aluno desenvolverá estudos de pesquisa e análise de dados econômicos, visando a 
elaboração de diagnóstico e prognóstico socioeconômico da Região da Quarta Colônia. 
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4. DA CARGA HORÁRIA 

4.1 O/A bolsista deverá ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais a qual corresponderá à 

remuneração de R$ 250,00 mensais; 

4.2 O início das atividades será no mês de dezembro de 2020, com duração até 28/02/2021, 

conforme especificado para cada bolsista no item 3, podendo ser suspensa ou cancelada em 

qualquer tempo. 

 

 

5. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Inscrições 03/12/2020 a 06/12/2020 

Entrevistas 07/12/2020 

Resultado Final 07/12/2020 

Vigência 01/12/2020 a 28/02/2021 

 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 O/A candidato/a selecionado/a deverá providenciar conta corrente, em seu nome, para 

fins de recebimento de bolsa mensal. 

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) coordenador(a) do projeto. 

6.3 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral da PRE, seja por motivo de interesse público ou exigência 

legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

6.4 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail edsonlbsilva@gmail.com ou pelo 

telefone (55)99131-5086. 

 

 

Santa Maria, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Edson Luiz Bortoluzzi da Silva 

Coordenador da ação 

 


