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EDITAL 06/2022

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE GRADUAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS
DISCIPLINAS  DE ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS DO CURSO DE PEDAGOGIA

Comunicado de abertura de inscrições para seleção de bolsista graduando(a) nas áreas
de Educação Especial ou Terapia Ocupacional. O(a) bolsista estará vinculado ao Curso
de Pedagogia - Diurno e a Coordenadoria de Ações Educacionais e irá auxiliar nas
disciplinas de Estágio Obrigatório, prestando suporte à estudante com deficiência.

Inscrições:

Poderão se inscrever o(a)s acadêmico(a)s regularmente matriculado(a)s nos
cursos de Educação Especial e Terapia Ocupacional da UFSM.

▪ Período de inscrição e envio da documentação: 06 a 12 de outubro (23h59min);
▪ Envio dos documentos exigidos: somente pelo e-mail

caed.acessibilidade@ufsm.br
▪ Os documentos deverão ser enviados num único arquivo, em formato pdf, na

ordem descrita no item “Documentos exigidos”;
▪ Documentos exigidos:

o Comprovante de matrícula na UFSM;
o Ficha de inscrição preenchida (Anexo A);
o Declaração de disponibilidade para cumprir as atividades e a carga horária

exigida pela bolsa, com descrição dos horários disponível (Anexo B);
o Carta de Apresentação relatando experiências profissionais e acadêmicas,

destacando as principais habilidades e os motivos para ser selecionado (a)
para a vaga;

A documentação solicitada neste edital deverá ser enviada durante o período de
inscrição. A documentação exigida não será conferida no momento do envio.

Cronograma:

▪ Inscrições e envio da documentação: 06 a 12 de outubro de 2022 (23h59min);

▪ Divulgação dos selecionados para entrevista: 13 de outubro de 2022;

▪ Entrevistas: 14 de outubro de 2022;

▪ Divulgação do resultado final no site da Coordenadoria de Ações Educacionais
(CAEd) (www.ufsm.br/caed): 14 de outubro de 2022;

▪ Previsão para o início das atividades da bolsa: 17 de outubro de 2022.

mailto:caed@ufsm.br
http://www.ufsm.br/caed


Divulgação dos resultados:

A divulgação dos resultados e informações do edital será feita no site da
Coordenadoria de Ações Educacionais (www.ufsm.br/caed).

Etapas de seleção:

ETAPAS NOTA MÁXIMA
Análise da documentação:

- etapa eliminatória;
10,0

Entrevista:
- etapa eliminatória;

10,0

Atribuições do bolsista:

▪ Organizar e compilar os materiais de estágio;
▪ Participar das aulas e das orientações;
▪ Auxiliar nas tarefas de estudo, organização do material e de horários de estudo;
▪ Realizar registros escritos, fotos e vídeos;
▪ Mediar as pesquisas em fontes e materiais diversos incluindo textos,

documentários, dicionários etc;
▪ Realizar as leituras para a compreensão dos aspectos conceituais expressos nos

textos;
▪ Auxiliar na redação dos relatórios;
▪ Auxiliar na comunicação da acadêmica.

Disposições gerais:

Ao se inscreverem para o processo seletivo, o(a)s candidato(a)s assumem
conhecimento do presente edital e concordam com as seguintes disposições:
□ Só poderá assumir a bolsa o(a) candidato(a) que, na data de início das atividades

da bolsa, estiver REGULARMENTE matriculado nos cursos de graduação da
UFSM indicados neste edital;

□ A veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade do(a)
candidato(a);

□ A bolsa tem carga horária de 20 horas semanais, no valor de R$ 400,00 mensais;
□ A bolsa tem previsão de início em 17 de outubro de 2022, podendo ser

interrompida a qualquer momento, caso o bolsista não cumpra as atribuições da
bolsa, encerre-se o vínculo do bolsista com a UFSM ou não haja disponibilidade de
recurso financeiro;

□ O edital terá duração até o final do segundo semestre de 2022, prorrogável no
semestre seguinte;

□ A bolsa terá duração de 01 semestre, podendo ser prorrogada de acordo com a
vigência do atendimento/demanda, aliada à disponibilidade de recurso financeiro e
à necessidade do setor;

□ O(a)s candidato(a)s suplentes e cadastro reserva poderão ser chamados durante a
vigência do edital, se houver disponibilidade de vagas e de recurso financeiro;



□ Os casos obscuros, omissos ou não previstos neste edital serão objeto de análise
e decisão da comissão de seleção.

Santa Maria, 05 de outubro de 2022.



ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL INTERNO Nº 06/2022

DADOS PESSOAIS
NOME:
DATA DE NASCIMENTO: / /
CPF:
RG:
E-MAIL*:
TELEFONE: ( )

DADOS DA FORMAÇÃO
ACADÊMICA

CURSO:

ANO E SEMESTRE PREVISTOS PARA A CONCLUSÃO DO CURSO:

POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO: (  ) SIM (  ) NÃO

DADOS DE ENDEREÇO
RUA/AVENIDA:
NÚMERO:
NOME DO EDIFÍCIO (SE HOUVER):
BAIRRO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP:

DADOS BANCÁRIOS
BANCO:
AGÊNCIA:
NOME DA AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE***:

*preferência pelo e-mail institucional (acad@ufsm.br).

***Não será permitido conta poupança ou conta conjunta. O(a)
candidato(a) precisa ser o(a) titular da conta bancária informada.

Assinatura do(a) candidato(a)



ANEXO B  – DECLARAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) EDITAL INTERNO Nº 06/2022

Eu,__________________________________

CPF: RG: , declaro ter

disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver as atividades, propostas no Edital

06/2022(CAED - UFSM), no segundo semestre de 2022, conforme tabela abaixo:

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Santa Maria-RS, de de 202 .

Assinatura do(a) candidato(a)


