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1. RESULTADO FINAL DE

 

NOME

Glênio Vincenzo B

Fabiane Pacheco da

Janaína dos Santos Puchalski

Rafaela Souza do Couto

 
 

2. CADASTRAMENTO DOS
 Os alunos classificados
franciele@ufsm.br, com o assunto “SELEÇÃO BOLSISTA DAG/PRPGP”, o comprovante 
dos dados bancários (imagem do cartão da conta)
cadastro e combinar o início das atividades.
 O candidato classificado,
desclassificado, e será chamado o candidato suplente conforme a classificação dos 

 
3. DOS SUPLENTES 
 Os alunos suplentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser chamados para
ocupar vagas futuras de aluno bolsista
até o final do segundo semestre letivo 

 
 
 

 

 

da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Artes e Letras 

EDITAL SELEÇÃO BOLSISTA CAL/UFSM 001/2022
processo seletivo interno de bolsista para atuar

O Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), torna público 
do processo seletivo de alunos bolsistas para atuar em arquivos

DE ALUNOS CLASSIFICADOS E SUPLENTES

NOME MATRÍCULA 

Glênio Vincenzo B. Varaschini 201813176 

Fabiane Pacheco da Cunha 202110330 

Janaína dos Santos Puchalski 202110593 

Rafaela Souza do Couto 201813229 

DOS ALUNOS CLASSIFICADOS 
classificados de 1º a 2º lugares, deverão encaminhar
, com o assunto “SELEÇÃO BOLSISTA DAG/PRPGP”, o comprovante 

dados bancários (imagem do cartão da conta), até o dia 27 de abril
cadastro e combinar o início das atividades. 

classificado, que não se manifestar neste prazo, estará automaticamente
desclassificado, e será chamado o candidato suplente conforme a classificação dos 

Os alunos suplentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser chamados para
ocupar vagas futuras de aluno bolsista, em atividades referentes à organização de

segundo semestre letivo de 2022. 

Santa Maria, 25 de 

Franciele Simon Carpes

001/2022 
atuar em arquivos 

Maria (UFSM), torna público 
do processo seletivo de alunos bolsistas para atuar em arquivos:  

SUPLENTES 

POSIÇÃO 

1º Lugar 

2º Lugar 

3º Lugar 

4º Lugar 

encaminhar para o e-mail 
, com o assunto “SELEÇÃO BOLSISTA DAG/PRPGP”, o comprovante 

abril para realizar o seu 

manifestar neste prazo, estará automaticamente 
desclassificado, e será chamado o candidato suplente conforme a classificação dos mesmos. 

Os alunos suplentes farão parte de um cadastro reserva e poderão ser chamados para 
, em atividades referentes à organização de arquivos, 

 abril de 2022. 

Franciele Simon Carpes 
Arquivista/CAL 


