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SELEÇÃO DE BOLSITA 
 

 

 

O Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Rurais torna a público abertura de inscrições à seleção 

de BOLSISTA para atuar no setor. 

 

 
1. DAS INSCRIÇÕES: 

Os(as) candidatos(as) devem preencher o formulário on-line disponível em 
https://forms.gle/aUpebWmHFwPxAqFx8 no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. TODOS os campos 

da Ficha de Inscrição devem ser preenchidos. Conforme a Resolução 01/2013, serão consideradas 
apenas as inscrições de candidatos que: 

a) estiverem matriculados regularmente em cursos de Graduação da UFSM; 
b) obtiveram pelo menos 50% de aprovação no semestre anterior, para o caso de alunos a 

partir do segundo semestre; 

c) não estão vinculados a outra bolsa, independente do orgão financiador; 

d) dispõem de 12h semanais no turno da tarde. 

 
 
2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada conforme segue: 

a) análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

b)         entrevista individual e m  q u e  serão avaliadas as competências e habilidades 

compatíveis com a execução das atividades propostas. As entrevistas serão marcadas pelo e-mail 
selecaobolsistagap@gmail.com e serão realizadas no período de 27 a 29 de abril de 2022, na sala do 
Gabinete de Projetos do CCR (sala 3129B – prédio 42). 

 

 
3. DAS VAGAS, REQUISITOS E CARGA HORÁRIA 

 

Será selecionado 1 (um) acadêmico(a) de graduação, para atuação junto ao Gabinete de Projetos do 

CCR, tendo como atividades principais: atendimento ao público (telefone e e-mail), esclarecimento de 

dúvidas do público sobre o Portal de Projetos e outros assuntos relacionados ao setor, atualização das 

mídias sociais do GAP, redação de documentos, entre outros.  

 
O(a) selecionado(a) fará jus a uma bolsa PRAE de R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais mensais, para 
atuação em 2022. O(a) bolsista deverá ter disponibilidade de 12h semanais, em dias da semana, no 
turno da tarde (4h cada turno), para atividades listadas no item 3 e demais que se façam necessárias 

no GAP CCR. 

 

As atividades terão início no mês de maio de 2022. A duração da bolsa é de 8 meses, podendo ser 
prorrogada de acordo com as necessidades do Gabinete de Projetos. 

 

 
4. DA DIVULGAÇAO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

O resultado final será divulgado no dia 02 de maio de 2022 na página do Centro de Ciências Rurais: 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/ 
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5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os candidatos selecionados deverão providenciar conta corrente individual, em seu nome, para o 

recebimento da bolsa. Os casos omissos serão resolvidos pela chefia do GAP. Outras informações 
podem ser obtidas pelo e-mail selecaobolsistagap@gmail.com ou pelo telefone 3220- 8169. 

 

 

 
Santa Maria, 18 de abril  de 2022. 

 
 
 

 
Ana Carolina Cherobini Bortolin 

Chefe do GAP/CCR 
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