
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

NÚCLEO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EXCELÊNCIA ESPORTIVA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE - 
NIEEMS 

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 
 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do projeto de extensão Núcleo de 
Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde – NIEEMS, torna pública a 
abertura de inscrições para seleção de acadêmicos dos cursos de graduação da UFSM para 
atuarem como voluntários nas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão promovidas pelo núcleo.  

 
1. CRONOGRAMA  
 

Atividade Período 

Lançamento da Chamada Pública 10/06/2021 

Inscrição dos Candidatos 10/06/2021 à 14/06/2021 

Avaliação dos Candidatos 17/06/2021 

Divulgação dos Resultados 18/06/2021 

Período de Recurso contra Resultado Preliminar 18/06/2021 à 19/06/2021 

Análise dos Recursos 19/06/2021 

Divulgação do Resultado Final 19/06/2021 

 
2. DAS INSCRIÇÕES  
 
2.1 Período: 10/06/2021 a 14/06/2021  
2.2 Horário: Livre, de acordo com o período de inscrições.  
2.3 Local: Inscrições pelos e-mails –  
luizcanoagem@yahoo.com.br e igormartinsbarbosa2@gmail.com 
2.4 Dados Obrigatórios para inscrição: Enviar uma carta de intenções e memorial descritivo 
sobre você e seus objetivos junto ao NIEEMS. Importante conter no cabeçalho do documento 
as seguintes informações:  
 
-Nome Completo:  
- Matrícula:  
- Curso:  
- Semestre:  
- Telefone:  
- E-mail:  
- Disponibilidade de horários:  
-  
 
Anexar no e-mail a seguinte documentação:  
- Comprovante de matrícula em curso de graduação da UFSM;  
- Histórico escolar do curso de graduação;  
 

3. DO PROCESSO SELETIVO  
 
3.1 A seleção será realizada conforme segue:  



3.1.1 Entrevista individual realizada com os candidatos de forma remota, na qual será avaliado 
se as competências e habilidades dos mesmos são compatíveis para execução das atividades 
propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática do projeto, bem 
como a vontade de aprender.  
Pontuação máxima 10,0  
 
3.1.2 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0, 
respeitando o limite máximo de 10,0 pontos. Os demais candidatos serão considerados 
reprovados.  
3.1.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais 
obtidas.  
3.2 A seleção será valida para o período letivo do ano de 2021.  
 
4. DAS VAGAS  
 
 Será selecionado no mínimo dois alunos, podendo esse número ser ampliado em 
função da necessidade para o desenvolvimento das atividades. Todos os selecionados atuarão 
como voluntários, ou seja, sem direito a qualquer bolsa de formação. 
 
5 - REQUISITOS EXIGIDOS DO ACADÊMICO PARA SUA INDICAÇÃO 
 
5.1 Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria em cursos de 
graduação ou cursos de nível médio e/ou profissionalizante das escolas técnicas da 
Universidade Federal de Santa Maria. 
 
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO  
 
6.1 Os resultados serão divulgados no site: https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cefd 
e/ou https://www.ufsm.br/projetos/extensao/nieems  
6.2 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais 
obtidas. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:  
6.2.1 Será dada preferência a alunos com experiência e atividades relacionadas à temática do 
projeto.  
6.2.2 Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas;  
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1 Os casos omissos serão resolvidos pelos Coordenadores dos Projetos.  
7.2 Outras informações podem ser obtidas pelos e-mails –  
luizcanoagem@yahoo.com.br e igormartinsbarbosa2@gmail.com 
 
 

Santa Maria, 10 de junho de 2021. 
   

.                          
Prof. Dr. Luiz Fernando Cuozzo Lemos                              Prof. Me. Igor Martins Barbosa 
Professor do Departamento de     Professor do Departamento de  
Desportos Individuais /UFSM    Desportos Individuais /UFSM 
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