
 
 EDITAL Nº. 044/2022 -  PRE/UFSM

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA – PROJETO ZELO
 
A Universidade Federal de Santa Maria, através da Coordenadoria de Articulação e
Fomento à Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, torna pública a abertura de inscrições
para seleção de BOLSISTAS, acadêmicos(as) do Curso de Medicina Veterinária da UFSM,
para atuar junto ao projeto listado nesta chamada, conforme item 3.

1. DAS INSCRIÇÕES:

1.1 As inscrições dos interessados serão realizadas somente por meio eletrônico, pelo
e-mail da Coordenação - fabiana@ufsm.br, no período de 22 a 29 de junho de 2022.

1.2. No momento de envio de e-mail para candidatura deve constar:

1.2.1 Assunto do e-mail – BOLSA PROJETO ZELO
1.2.2. Ficha de inscrição preenchida anexa (anexo A)
1.2.3 Comprovante de matrícula atualizado;
1.2.4. Currículo Lattes
1.2.5 Carta de intenções com justificativa e descrição de experiências na área.

Será considerada válida apenas a inscrição do candidato que preencher todos os
campos da ficha (ANEXO 1); que estiver matriculado regularmente (matrícula ativa); ter
no mínimo 50% de aprovação no semestre anterior (salvo calouros) e não dispor de
outras espécies ou categorias de bolsas institucionais, salvo Benefício Socioeconômico
(BSE).

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção será realizada conforme segue:

a) Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades
propostas.

b) Análise dos documentos enviados (item 1.2)
b) Análise da carta de intenções enviada pelos 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 área de atuação.

3. DAS VAGAS

3.1 Serão selecionados 2 (dois) bolsistas.
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3.2 As atribuições dos/as bolsistas podem ser desempenhadas tanto no Hospital
Veterinário Universitário (HVU) quanto fora dele, nas ações de divulgação do projeto,
rotinas diárias, encaminhamento e acompanhamento dos animais, conforme o plano
de trabalho desenvolvido junto à Coordenação do Projeto.

4. DA CARGA HORÁRIA

Os/As bolsistas deverão ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais a qual
corresponderá à remuneração de R$ 400,00 mensais.

O início das atividades será ainda no mês de abril de 2021, logo após a publicação dos

resultados e, com pagamento proporcional, duração até 31/12/2022, podendo ser

interrompida por vontade de uma das partes ou prorrogada de acordo com as

necessidades da PRE.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os/As candidatos/as selecionados/as deverão providenciar conta corrente, em seu

nome, para fins de recebimento de bolsa mensal.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadora do Projeto em consonância com

a Pró-Reitoria de Extensão.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail fabiana@ufsm.br.

Santa Maria, 22 de junho de 2022.

Rudiney Soares Pereira

Coordenador da Coordenadoria de Articulação e Fomento à Extensão
Portaria N. 2.242, de 31 de dezembro de 2021.
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EDITAL N. 044/2022

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:

BSE*: (  ) SIM (  ) Não
* BSE: Candidato com Benefício Socioeconômico

CURSO:

UNIDADE:

SEMESTRE: Nº MATRÍCULA:

BANCO: (  ) Banco do Brasil (   ) Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: CONTA:

RG:                                                                CPF:

ENDEREÇO:

TELEFONE:                                                 CELULAR:

E-MAIL:

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS (informar turnos disponíveis):

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã

Tarde

Noite

Data do Cadastro:

Assinatura do/a estudante:
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