
CHAMADA Nº 04/2021 - PROJETO 055875 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA CADASTRO RESERVA  

 

A ação de extensão denominada “Coleta seletiva em São João do Polêsine-RS: Ação 

Piloto junto a moradores de condomínios residenciais”, torna pública a abertura de inscrições 

para seleção de BOLSISTA para cadastro reserva, para atuar junto ao projeto estratégico 

Geoparques UFSM, conforme descrição das vagas no item 3 desta Chamada. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições das(os) interessadas(os) serão realizadas somente por meio eletrônico, 

pelo e-mail indicado pelo coordenador do projeto no item 3 desta Chamada, no período de 

17/05/2021 a 21/05/2021. 

1.2 Será considerada válida apenas a inscrição das(os) candidatas(os) que apresentarem os 

documentos obrigatórios constantes no item 1.5 desta Chamada. 

1.3 A(o) candidata(o) selecionada(o) deve estar matriculada(o) regularmente em curso de 

graduação ou técnico da UFSM e não deve dispor de outra bolsa institucional; e 

1.4 Será dada preferência a acadêmicas(os) dos cursos especificados no item 3 e com 

experiência em atividades relacionadas à área de demanda da bolsa. 

1.5 Documentos obrigatórios exigidos para inscrição: 

1.5.1 Ficha de Inscrição (ANEXO II), devidamente preenchida; 

1.5.2 Histórico Escolar, e 

1.5.3 Currículo Lattes em formato PDF. 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 A seleção será realizada conforme segue: 

 2.1.1 Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3 desta Chamada (Máximo 3,0 

pontos); 

 2.1.2 Entrevista individual realizada com as(os) candidatas(os), na qual será avaliado 

se as competências e habilidades destas(es) são compatíveis para a execução das 

atividades propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática de 

atuação (Máximo 4,0 pontos); 

 2.1.3 Análise do Histórico Escolar (Máximo 1,5 ponto), e 

 2.1.4 Análise de Currículo Lattes (Máximo 1,5 pontos). 

 2.1.5 Serão classificadas(os) as(os) candidatas(os) que obtiverem pontuação igual ou 

superior a 7,0, respeitando o limite máximo de 10,0 pontos. 



3. DAS VAGAS 

Projeto Vagas Requisitos* Contato para inscrição 

055875 CR** 

➢ 20 horas semanais; 

➢ Estar regularmente matriculada(o) em 

curso de graduação ou técnico da UFSM; 

➢ Ter conhecimento do Pacote Office e 

Software gráficos (Photoshop, CorelDraw, 

Illustrator ou similar); 

➢ Ter interesse/conhecimento relacionado ao 

tema coleta seletiva de resíduos sólidos 

urbanos; 

➢ Ser, preferencialmente, discente dos 

cursos de graduação oferecidos pelo 

Campus da UFSM em Cachoeira do Sul; 

➢ Preferencialmente, ser residente ou 

possuir vínculo familiar com a área de 

atuação do Geoparque Quarta Colônia. 

A inscrição será 

realizada, 

exclusivamente, através 

do e-mail 

leandro.gabbi@ufsm.br 

 

As entrevistas seguirão 

Cronograma conforme 

item 5 desta Chamada, 

realizadas pelo Google 

Meet, com link da sala 

a ser enviado a(ao) 

candidata(o) por e-mail 

no ato de deferimento 

de inscrição. 

* Plano de atividades do(a) bolsista no Anexo I. 

** Cadastro de Reserva 

4. DA CARGA HORÁRIA 

4.1 A(o) candidata(o) deverá ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, que 

corresponderá à remuneração de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais; e 

4.2 O início das atividades será sinalizado pela Subdivisão de Geoparques, podendo estas 

serem suspensas ou canceladas a qualquer tempo. 

5. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Inscrições 17/05/2021 a 21/05/2021 

Entrevistas 24/05/2021 a 25/05/2021 

Resultado Final 26/08/2021 a 28/05/2021 

Vigência Sujeitando-se à liberação de recursos 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/leandro.gabbi@ufsm.br


6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Esta Chamada trata-se de seleção para cadastro reserva. Dessa forma, a seleção da(o) 

candidata(o) não assegura o direito à admissão como bolsista e, consequentemente, ao 

recebimento dos valores da bolsa. A(o) candidata(o) selecionada(o) será previamente e formalmente 

comunicada(o) sobre o início efetivo das atividades, caso isso ocorra. 

6.2 Tão logo tenha início as atividades, o/a bolsista deverá ter, ou prontamente providenciar, 

conta corrente, em seu nome (onde seja o titular), para o recebimento de bolsa mensal. A conta 

não poderá ser conjunta. 

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador do projeto. 

6.4 A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Extensão – PRE, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização 

ou reclamação de qualquer natureza. 

6.5 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail leandro.gabbi@ufsm.br ou pelo 

telefone (55) 99961-5030. 

6.6 As atividades realizadas relacionadas a esta Chamada serão adaptadas ao contexto de 

isolamento social como medida preventiva de contaminação pela Covid-19 ou novas variantes de 

alto contágio que possam vir a surgir, levando em consideração a saúde das(os) extensionistas e da 

comunidade externa. 

6.7 Será motivo de desqualificação o não cumprimento de qualquer item desta Chamada.  

 

Cachoeira do Sul, 17 de maio de 2021. 

 

                                            

Leandro Nunes Gabbi 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

 

Sobre o projeto: Esta Ação de Extensão tem como tema a coleta seletiva de resíduos sólidos 

urbanos no município de São João do Polêsine-RS. Consiste em realizar, em parceria com a 

administração municipal de São João do Polêsine-RS, uma ação piloto com um recorte populacional 

formado por moradores de onze condomínios residenciais localizados na área urbana central da 

cidade, visando melhorar a coleta seletiva e a adequada destinação dos resíduos sólidos urbanos no 

município. Para isso, será trabalhado, através da informação, a conscientização da população quanto 

as dimensões econômica, social e ambiental, que são diretamente afetadas pela gestão dos resíduos 

sólidos urbanos. 

 

Plano de atividades da(o) bolsista: 

 

- Estudar o tema coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, estando a par das diversas formas de 

reaproveitamento desses resíduos e suas consequências nas esferas ambiental, econômica e social;  

- Elaborar material a ser divulgado, semanalmente, nas redes sociais e sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de São João do Polêsine-RS, relativos as ações de coleta seletiva realizadas no município, 

durante o período de vigência da bolsa (a definir, sujeitando-se à liberação de recursos); 

- Elaboração e diagramação de folders a serem entregues, pessoalmente (quando possível, 

respeitando os protocolos de segurança COVID-19), pelo coordenador da ação e pelo(a) bolsista, 

aos participantes da ação-piloto; 

- Elaborar relatório das atividades desenvolvidas pelo(a) bolsista durante a vigência da bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA 01/2021 

AÇÃO 055875 

 

NOME COMPLETO: 

CURSO: 

UNIDADE DE ENSINO: 

SEMESTRE: N.º MATRÍCULA: 

RG: CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

TELEFONE(S) PARA CONTATO (COM DDD):  

E-MAIL(S) PARA CONTATO: 

POSSUI BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO? (   ) SIM   (   ) NÃO 

TRABALHA FORA DA UFSM? (   ) SIM   (   ) NÃO 

SE SIM, ONDE? 

DADOS BANCÁRIOS:* 

BANCO: 

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 
*Observar: a) a conta deve ser do tipo Corrente (Conta Corrente); b) o titular da conta deve ser o(a) candidato(a) à 

bolsa, ou seja, a conta não pode ser de terceiros e c) a conta não pode ser conjunta. 

 

QUADRO DE HORÁRIOS 

(Escreva os horários disponíveis para a atividade de bolsista; 

deve somar 20h) 

TURNO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 
 

Eu, candidato(a) à bolsa, declaro: 

1º) Ser estudante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em situação regular 

(matriculado); e 

2º) Não estar vinculado a outra bolsa, independente do órgão financiador.  
 

Data da inscrição: 

 

......./......./............ 

Assinatura do(a) candidato(a) (pode ser digitalizada): 

 

 

 
 

 

 


