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EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE 

IGUALDADE DE GÊNERO DA UFSM (CIG) 

Chamada pública para credenciamento de pessoas interessadas em compor o Comitê de 

Igualdade de Gênero da UFSM (CIG) 

 

  

Conforme o disposto na Resolução N. 064 de 03 de Novembro de 2021 da UFSM, a 

Universidade Federal de Santa Maria, através do Observatório de Direitos Humanos da Pró-

Reitoria de Extensão, torna pública a abertura de inscrições para credenciamento de pessoas 

interessadas em compor o Comitê Gestor de Igualdade de Gênero da UFSM (CIG) nas 

seguintes categorias: Docentes; Técnico(a) Administrativo(a) em Educação (TAE); e 

Representante da Comunidade Externa.  

 

1 - INSCRIÇÕES: 

Podem inscrever-se pessoas provenientes das categorias indicadas, que tenham afinidade e 

percurso teórico-prático na temática e preconizem o respeito à diversidade de gênero, etnia, 

orientação sexual, identidade de gênero, deficiência e geração. 

No momento da inscrição o(a) candidato(a) deve indicar a categoria de interesse:  

1. Docentes: 11 vagas 

2. Técnico(a) Administrativo(a) em Educação: 01 vaga 

3. Representante da Comunidade Externa:  01 vaga 

Período de inscrições: 13 de dezembro de 2021 a 07 de janeiro de 2022 

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponível em 

https://is.gd/comitegenero 

 

2 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

a) Anexar carta de intenções: explicitando a motivação para composição do comitê, com 

resumo que explicite a afinidade com as questões de gênero 

b) Memorial descritivo: resumo da trajetória, percurso e atividades desenvolvidas relacionadas 

à temática de gênero. Pode ser informado link para currículo Lattes ou Vitae. 

c) (OPCIONAL) Carta de apoio de Organizações da Sociedade Civil (coletivos, fóruns, 

comitês, conselhos…) que tenham relação com a temática da política de gênero. 

 

3 - REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

https://is.gd/comitegenero


 

 

 Possuir experiência e afinidade aos temas da Política de Igualdade de Gênero, 

preferencialmente integrando projetos, coletivos, associações, grupos, núcleos de 

pesquisa/ensino/extensão que tenham como tema de estudo conceitos que envolvam questões 

de gênero. 

 

 

4- SELEÇÃO: 

 Será constituída uma comissão própria para apreciação das candidaturas tendo por base 

a trajetória e relação com a temática de gênero de cada uma das pessoas pleiteantes. 

 

5- DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 O Comitê reunir-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quando se fizer necessário, para deliberar sobre assuntos que exijam 

encaminhamentos imediatos, através de convocação individual pela coordenação, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas ou por solicitação da maioria de seus 

membros, com a apresentação prévia da pauta. 

 São competências do Comitê: Monitorar a implantação da Política de Igualdade de 

Gênero; Articular os diferentes grupos e núcleos de pesquisa/ensino/extensão, para 

desenvolverem ações relacionadas e mencionadas nesta Política; Garantir que os objetivos e 

princípios da Política sejam cumpridos; Assegurar a implementação das estratégias 

mencionadas nos eixos desta política; E acompanhar as ações desenvolvidas no Espaço 

Multiprofissional “Casa Frida Kahlo”. 

 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Conforme disposto na  Resolução N. 064 de 03 de Novembro de 2021 da UFSM, a 

participação dos membros no órgão colegiado será considerada prestação de serviço público 

relevante, e não será remunerada. 

 

 Caberá ao Observatório de Direitos Humanos a resolução de casos omissos neste 

instrumento. 
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