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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 “COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO 
COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM” 

Nº 052596 (Registro no Portal de Projetos UFSM) 

 

 

1) Número de bolsas: 01 (vigência de 01 de ABRIL de 2020 a 31 de DEZEMBRO de 
2020).  

 

2) Prazo para inscrições: de 16 de MARÇO de 2020 a 20 de MARÇO de 2020. As 
inscrições serão feitas exclusivamente pelo e-mail: gustavo@politecnico.ufsm.br. 

 

3) Entrevistas: 25 de MARÇO às 14h30min, na sala E-29.   

 

4) Os candidatos deverão encaminhar por e-mail para confirmação da inscrição, os 
seguintes documentos (todos em formato .PDF): 

a) comprovante de matrícula;  

b) histórico escolar simplificado;  

c) carta de intenções; 

d) currículo Lattes. 

OBS.: o não atendimento a este item implicará na exclusão automática do candidato. 

 

5) Os candidatos habilitados para a realização das entrevistas receberão e-mail de 
confirmação no dia 23 de MARÇO de 2020 e a ordem das entrevistas será de 
acordo com a ordem alfabética, iniciando às 14h30min. A ausência do candidato 
implicará na exclusão automática do mesmo. 

 

6) 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 (01 de ABRIL de 2020 a 31 de DEZEMBRO de 2020).  
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 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;  

 ser assíduo e cumprir a carga horária semanal, que será exclusivamente na 
parte da tarde (14h às 18h). 

 demonstrar iniciativa e reponsabilidade. 

 manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários atualizados; 

 o não atendimento destes itens, implicará no desligamento automático do 
bolsista. 

 

 

 

 

 

Santa Maria, 10 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Gustavo Fontinelli Rossés 

Coordenador da Comissão Setorial de Avaliação 


