
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 35/2022

CHAMADA PÚBLICA – SELEÇÃO DE BOLSISTAS

A Pró-Reitoria de Extensão torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital 35/2022 que possui a finalidade

de seleção de bolsista para cadastro de reserva Para desenvolver atividades junto ao Centro de Apoio à

Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia – CAPPA.

ONDE SE LÊ:

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1 A seleção será realizada conforme segue:

3.1.1 Análise dos documentos enviados. A/O candidata/o deverá enviar os seguintes documentos

por e-mail (cappa@ufsm.br), conforme o período de inscrições estabelecido no item 1.

3.1.2 Comprovante de Matrícula em escola pública pertencente ao território do Geoparque Quarta

Colônia (para alunos do Ensino Médio), e comprovante de matrícula no 1º semestre letivo de 2022

(para alunos da Pós-Graduação) (até 1 ponto);

3.1.3 Currículo Lattes em pdf (apenas alunos da pós-graduação) (até 2 pontos);

3.1.4 Ficha de Inscrição de Bolsista (Anexo I) com horários disponíveis para a atuação aos finais de

semana e/ou feriados   junto ao CAPPA  ,   correspondentes a 12h semanais (para estudantes de ensino

médio) e 20h semanais (para estudantes de pós-graduação).  (até 1 ponto).

3.1.5 Entrevista a ser realizada de forma presencial, junto ao CAPPA, localizado na Rua Maximiliano

Vizzotto, 598, Centro, São João do Polêsine-RS, ou em ambiente virtual, no dia 27/05/2022, no turno

da tarde. Horário e link para entrevista serão informados, por e-mail, aos candidatos até às 12h do dia

27/05/2022. (até 4 pontos).

3.2 Serão aprovados as/os candidatas/os que obtiverem nota final igual ou superior a 7, respeitando o

limite máximo de 10. As/Os demais candidatas/os serão consideradas/os reprovadas/os.

3.2.1 As/Os candidatas/os aprovadas/os serão classificadas/os na ordem decrescente das notas finais

obtidas.

LEIA-SE:

3 DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A seleção será realizada conforme segue: 

3.1.1 Análise dos documentos enviados. A/O candidata/o deverá enviar os seguintes documentos por

e-mail (cappa@ufsm.br), conforme o período de inscrições estabelecido no item 1. 

3.1.2 Comprovante de Matrícula em escola pública pertencente ao território do Geoparque Quarta

Colônia (para alunos do Ensino Médio) (até 2 pontos), e comprovante de matrícula no 1º semestre

letivo de 2022 (para alunos da Pós-Graduação) (até 1 ponto); 



3.1.3 Currículo Lattes em pdf (apenas alunos da pós-graduação) (até 3 pontos); 

3.1.4 Ficha de Inscrição de Bolsista (Anexo I) com horários disponíveis para a atuação aos finais de

semana e/ou feriados junto ao CAPPA, correspondentes a 12h semanais (para estudantes de ensino

médio) e 20h semanais (para estudantes de pós-graduação) (até 2 pontos para alunos de ensino médio;

e até 1 ponto para alunos de pós-graducação). 

3.1.5 Entrevista a ser realizada de forma presencial, junto ao CAPPA, localizado na Rua Maximiliano

Vizzotto, 598, Centro, São João do Polêsine-RS, ou em ambiente virtual, no dia 27/05/2022, no turno

da tarde. Horário e link para entrevista serão informados, por e-mail, aos candidatos até às 12h do dia

27/05/2022. (até 6 pontos para alunos de ensino médio; e até 5 pontos para alunos de pós-graduação). 

3.2 Serão aprovados as/os candidatas/os que obtiverem nota final igual ou superior a 7, respeitando o

limite máximo de 10. As/Os demais candidatas/os serão consideradas/os reprovadas/os. 

3.2.1 As/Os candidatas/os aprovadas/os serão classificadas/os na ordem decrescente das notas finais

obtidas.

Santa Maria, 20 de maio de 2022.

Jaciele Carine V. Sell – Coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania – PRE/UFSM

Flavi Ferreia Lisboa Filho – Pró-Reitor de Extensão
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