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EDITAL BOLSA MONITORIA ZOOTECNIA/CCR/UFSM N. 01/2022 

DEPARTAMENTO ZOOTECNIA.  

SELEÇÃO DE MONITORES PARA AS DISCIPLINAS  DE GRADUAÇÃO 

 

O Chefe do Departamento Zootecnia do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa 

Maria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e em conformidade com as Resoluções n. 

020/1996 e n. 001/2013 da UFSM, torna públicas as inscrições para seleção de aluno monitor, no 

período de 19 a 26 de abril de 2022. 

 

1. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 18 de abril de 2022 

Inscrição dos candidatos 19 até 26 de abril de 2022 

Avaliação dos candidatos – Prova Escrita 29 de abril de 2022 

Avaliação dos candidatos – Entrevista  02 até 04 de maio de 2022 

Divulgação resultado preliminar 06 de maio de 2022 

Período de recursos 09 até 10 de maio de 2022 

Análise de recursos 11 de maio de 2022 

Divulgação do Resultado Final 12 de maio de 2022 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 Período: 19/04/2022 a 26/04/2022 

 

2.2 Horário: até às 23 horas e 59 minutos do dia 26/04/2022 

 

2.3 Local: envio para o e-mail monitoriadz@gmail.com  

 

2.4 O candidato deverá ENVIAR no ato da inscrição: 

 

2.4.1 Formulário de inscrição com declaração da disponibilidade de horário (ANEXO I). 

 

2.4.2 Histórico escolar: comprobatório da matrícula atual e das notas nas disciplinas referidas 

nos  subitens 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2 deste Edital.
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3. DAS VAGAS 

 

Serão ofertadas 07 vagas para monitor bolsista. 

 

Vagas Disciplina 

01 Forragicultura 

01 Bovinocultura de leite 

01 Cunicultura 

01 Apicultura 

01 Bovinocultura de corte 

01 Nutrição animal 

01 Suinocultura 

 

4. DOS REQUISITOS: 

 

4.1 Disciplina Apicultura: 

4.1.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCR. 

4.1.2 Ter sido aprovado na disciplina ZOT1068 ou ZOT1055 ou ZOT304, com nota superior 

a nota 7,0 (sete); 

4.1.3 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais. 

O candidato que deseja concorrer à vaga, não poderá estar vinculado a outra bolsa, independente do 

órgão financiador. 

 

4.2 Disciplina Bovinocultura de Corte: 

4.2.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCR. 

4.2.2 Ter sido aprovado na disciplina ZOT1026,  com nota superior a nota 7,0 (sete); 

4.2.3 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais. 

O candidato que deseja concorrer à vaga, não poderá estar vinculado a outra bolsa, independente do 

órgão financiador. 

 

4.3 Disciplina Nutrição Animal: 

4.3.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCR. 

4.3.2 Ter sido aprovado na disciplina ZOT1047 ou ZOT1005 ou ZOT1018, com nota superior 

a nota 7,0 (sete); 

4.3.3 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais. 
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O candidato que deseja concorrer à vaga, não poderá estar vinculado a outra bolsa, independente do 

órgão financiador. 

 

4.4 Disciplina Suinocultura: 

4.4.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCR. 

4.4.2 Ter sido aprovado na disciplina ZOT1030 ou ZOT1007 ou ZOT1052 com nota superior 

a nota 7,0 (sete); 

4.4.3 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais. 

O candidato que deseja concorrer à vaga, não poderá estar vinculado a outra bolsa, independente do 

órgão financiador. 

 

4.5 Forragicultura 

4.5.1  Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCR. 

4.5.1 Ter sido aprovado na disciplina ZOT1048 ou ZOT1077 ou ZOT1003 ou ZOT1016 com 

nota superior a nota 7,0 (sete); 

4.5.2 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais. 

O candidato que deseja concorrer à vaga, não poderá estar vinculado a outra bolsa, independente do 

órgão financiador. 

 

4.6 Cunicultura 

4.6.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCR. 

4.6.2 Ter sido aprovado na disciplina ZOT1406 ou ZOT1086 com nota superior a nota 7,0 

(sete); 

4.6.3 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais. 

O candidato que deseja concorrer à vaga, não poderá estar vinculado a outra bolsa, independente do 

órgão financiador. 

 

4.7 Bovinocultura de leite 

4.7.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do CCR. 

4.7.2 Ter sido aprovado na disciplina ZOT1050 ou ZOT1027 ou ZOT1001 com nota superior 

a nota 7,0 (sete); 

4.7.3 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais. 

O candidato que deseja concorrer à vaga, não poderá estar vinculado a outra bolsa, independente do 

órgão financiador. 
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5. DO PROCESSO SELETIVO. 

 

5.1 A seleção será realizada conforme segue: 

 

5.1.1 Nota da disciplina (peso: 2,0): 

 

5.1.2 Entrevista (peso: 2,0): Presencial ou através da plataforma virtual. Os candidatos serão 

avisados por email da data e horário. Esta informação também será disponibilizada na 

página do Departamento e da Unidade de Ensino, bem como nas redes sociais 

5.1.3 Prova Escrita (peso: 6,0): Presencial ou através da plataforma virtual. Os candidatos 

serão avisados por email da data e horário. Esta informação também será 

disponibilizada na página do Departamento e da Unidade de Ensino, bem como nas 

redes sociais. 

5.2  A  nota final corresponderá ao somatório das notas dos subtiens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 e será 

considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Os resultados serão divulgados na página eletrônica do Centro de Ciências Rurais/UFSM e redes 

sociais. 

 

6.2 A seleção do monitor é prerrogativa do(s) professor(es) da disciplina e será de sua inteira 

responsabilidade. 

 

6.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. Em caso 

de  empate, serão considerados os seguintes critérios: 

6.3.1 Será dada preferência ao aluno com maior nota na disciplina ou médias das notas das 

disciplinas cursadas dos departamentos. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Zootecnia. 

 

7.2 A seleção terá validade de 1 ano. Caso o monitor solicite desligamento, a vaga será encaminhada 

ao candidato sequencialmente classificado, durante o prazo de validade do edital. 

 

7.3 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: monitoriadz@gmail.com. 

 

Santa Maria, 18 de abril  de 2022. 

 

 

_______________________________ 

Chefe do Departamento de Zootecnia 

 

_______________________________ 

Diretor do Centro de Ciências Rurais
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ANEXO I: 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORES PARA O 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DO CCR 

 

Nome completo: 

Data de Nascimento: 

Curso: Matrícula: 

Disciplina: 

Endereço 

 

Rua: 

Nº: Apto: Complemento: 

Bairro: Cidade: CEP: 

E-mail: Telefone: 

CPF: 

RG: Órgão Emissor: Expedição: 

Banco: Número da Conta: Agência: 

 

Declaro que li e concordo com todos os termos previstos neste edital e nas Resoluções n. 

020/1996 e n. 001/2013 da Universidade Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a 

veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem como dos documentos 

entregues em todas as etapas do processo seletivo. Outrossim, declaro-me ciente de que, ao não 

apresentar as informações bancárias (número da conta corrente, agência e banco), conforme 

exigência do edital, até às 12h do dia 20 de maio de 2022, serei desclassificado e a vaga será 

encaminhada ao candidato sequencialmente classificado. 

 

Santa Maria,       de                                     de 2022. 

 

 

 

Assinatura do candidato 
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