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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O  
PROJETO DE ENSINO Nº 052710 (Portal de Projetos/UFSM) 

O COOPERATIVISMO NA PRÁTICA: A CESPOL COMO LABORATÓRIO DE 
GESTÃO 

 
 

1) Número de bolsas: 2 (duas) 
 

 
2) Prazo para inscrições: de 03 de março de 2020 a 07 de março de 2020. 

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo e-mail: fabiana@ufsm.br  
 

2.1) Poderão se inscrever estudantes de cursos técnicos e de graduação, 
regularmente matriculados na UFSM, que não possuam nenhuma outra bolsa 
institucional.  

 
3) Os candidatos deverão encaminhar por e-mail para confirmação da 

inscrição, os seguintes documentos:  
a) Comprovante de matrícula;  
b) Histórico escolar simplificado;  
c) Justificativa de interesse na bolsa, constando experiências anteriores e 

conhecimento na área de gestão e cooperativismo. 
 
4) Seleção: a seleção será feita com base na análise do currículo e da 

justificativa de interesse.  
 
5) Direitos e Obrigações:  
a) O bolsista selecionado terá os seguintes direitos:  
• receber bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), durante o 

período de vigência (até 31 de dezembro de 2020).  
• estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, nos 

horários de atuação da bolsa;  
• ter horário definido para o exercício de suas atividades como bolsista, sem 

prejuízo de suas demais atividades acadêmicas;  
• receber orientações que se fizerem necessárias para o desempenho de 

suas atividades.  
 
b) O bolsista selecionado terá as seguintes obrigações:  
• disponibilizar 20 (vinte) horas semanais para o cumprimento de suas 

atividades;  
• manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários 

atualizados;  
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6) O resultado será divulgado no dia 09 de março de 2020 através do site do 
Colégio Politécnico. 

 
 

Santa Maria, 03 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
Profª Fabiana Letícia Pereira Alves Stecca 
            Coordenadora do Projeto 


