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A Liga Acadêmica Yandê de Assuntos Indígenas da Universidade Federal de Santa

Maria no uso de suas atribuições, declara aberto, a partir do presente edital, o processo de

seleção para novos membros efetivos. Os encontros ocorrerão semanalmente, sujeito à

alterações, em razão da pandemia pela Covid-19 de forma online via Google Meet. São

toleradas no máximo três faltas para permanência na liga, salvo por razões de saúde.

1. Inscrições:
As inscrições poderão ser realizadas através do preenchimento do formulário online

https://forms.gle/vzXzbV94ECvPX1hr8 disponível do dia 19/07/2021 até as 23 horas do dia

07/08/2021. Poderão se inscrever alunos e servidores, de todos os cursos da Universidade

Federal de Santa Maria, com matrículas e vínculo com a Universidade.

2. Seleção:
O processo de seleção contará com duas etapas online: avaliação da carta de

intenção e entrevista.

➢ Carta de intenção (peso 6,0): Consistirá pelo envio da carta de intenção, no

ato da inscrição constará no formulário um espaço para o envio da carta de intenção. A

carta deverá ser enviada em formato PDF, fonte Arial 12, espaçamento simples, com no

máximo duas páginas, onde o candidato deverá expor os motivos pelos quais deseja

fazer parte da Liga Yandê.

➢ Entrevista (peso 4,0): consistirá em uma entrevista estruturada por meio do

Google Meet. Serão avaliados:

https://forms.gle/vzXzbV94ECvPX1hr8


a) A motivação para participar da liga.
b) As expectativas quanto a liga.
c) O contato prévio com a temática indígena.

A data e horário da entrevista serão informados aos candidatos pelo email

cadastrado no formulário de inscrição.

5. Resultados:
A lista dos aprovados será divulgada na página do Centro de Ciências da Saúde

(www.ufsm.br/ccs), na página oficial da Yandê no Instagram e demais mídias. Também será

enviada, para os emails dos inscritos, a partir de 48 horas do término das entrevistas.

6. Recursos:
Aqueles recursos referentes à avaliação devem ser enviados nas primeiras 24 horas

após a divulgação do resultado para o e-mail yande@ufsm.br .

7. Disposições Finais:
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelos membros fundadores e pela

Coordenadora da liga. Qualquer dúvida acerca do processo seletivo, carta de intenção e

entrevista, deverão ser enviadas para o e-mail yande@ufsm.br

Santa Maria, 19 de julho de 2021.

Profª Marinel Mór Dall’Agnol

Coordenadora da Liga Yandê
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