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CHAMADA INTERNA Nº. 11/2022 

 

OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO: Fórum de enfrentamento à violência por 

parceiro íntimo contra as mulheres do Município de Santa Maria: promoção da cultura de 

paz e superação da violência 

 

A ação de extensão denominada “Fórum de enfrentamento à violência por parceiro íntimo contra 

as mulheres do Município de Santa Maria: promoção da cultura de paz e superação da violência” 

torna pública a abertura de inscrições para seleção de BOLSISTA para cadastro reserva, para atuar 

junto ao Observatório de Direitos Humanos da UFSM, conforme descrição das vagas no item 3 

desta chamada. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1.  As inscrições dos/as interessados/as serão realizadas somente por meio eletrônico, pelo e-

mail indicado pelo projeto correspondente no item 3 desta chamada, no período de 

05/05/2022 a 10/05/2022. 

1.2.  Será considerada válida apenas a inscrição dos/as candidatos/as que preencherem todos os 

campos da Ficha de inscrição (ANEXO II);  

1.3.  O/A candidato/a selecionado/a deve estar matriculado(a) regularmente e que não deve 

dispor de outra bolsa institucional; e 

1.4.  Será dada preferência a acadêmicos dos cursos especificados no item 3 e com experiência 

em atividades relacionadas à área de demanda de cada bolsa. 

  

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1.  A seleção será realizada conforme segue: 

2.1.1. Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3; 

2.1.2. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

2.1.3. Entrevista individual realizada com os/as candidatos/as, na qual será avaliado se as 

competências e habilidades destes/as são compatíveis para a execução das atividades 

propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática de atuação; e 
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2.1.4. Carta de Intenção com a proposta de contribuição ao projeto que deverá ser enviada 

para o email  indicado no item 3. Nesta carta, o/a candidato/a deverá realizar uma breve 

apresentação, especificando seus conhecimentos e recursos aos quais tem acesso para 

desempenhar suas funções (máximo uma lauda, em fonte Times New Roman, tamanho 12 

e espaçamento entrelinhas 1,5) 

 

3. DAS VAGAS 

 

Projeto 

 

Vagas 

 

Requisitos* 

 

Contato para inscrição 

Fórum de enfrentamento à 

violência por parceiro íntimo 

contra as mulheres do 

Município de Santa Maria: 

promoção da cultura de paz e 

superação da violência 

01 

*20 horas de 

disponibilidade 

semanal; 

*Será dada preferência 

a estudantes do Curso  

de Pós-Graduação em 

Estudos Gênero da 

UFSM. 

*Ter conhecimento e/ou 

experiência na temática 

de gênero e violências. 

A inscrição será realizada por 

meio do e-mail 

laurafc@politecnico.ufsm.br 

 

As entrevistas seguirão o 

cronograma conforme o item 5 

deste edital 

Coordenador/a do Projeto: Profª. Laura Ferreira Cortes 

* Plano de atividades de cada bolsista no Anexo I. 

 

4. DA CARGA HORÁRIA 

4.1 O/A candidato/a deverá ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, que 

corresponderá à remuneração de 620,00 (seiscentos e vinte reais) mensais; e 

4.2 O início das atividades será no dia 01 de junho de 2022. 
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5. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Inscrições 05/05/2022 a 10/05/2022 

Entrevistas 11/05/2022 

Resultado Final 12/05/2022 

Vigência 01/06/2022 a 31/12/2022 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 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. 

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenadora do projeto. 

6.3 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. 

6.4 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail laurafc@politecnico.ufsm.br ou pelo 

telefone (55) 999593650. 

 

 

Santa Maria, 04 de maio de 2022. 

 

Profª. Drª. Laura Ferreira Cortes, Colégio Politécnico da UFSM. 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

Sobre o projeto: Em Santa Maria, alinhado à demanda dos serviços, foi criado em 2019 o 

Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Espaço intersetorial, permanente, cujo 

objetivo é: integrar os serviços para concretização da rede de atendimento e, apoiar a consolidação 

de políticas públicas para as mulheres, inclusive no enfrentamento à violência. Envolve a 

articulação interdisciplinar de profissionais e gestores de serviços da Saúde, Justiça, Segurança 

Pública e Assistência Social; representantes do Conselho de Direitos das Mulheres, da Força Tarefa 

de Combate aos Feminicídios-RS; da Procuradoria Especial da Mulher; da União das Associações 

Comunitárias; movimentos de mulheres da cidade; docentes e discentes da UFSM. Em 2021 foram 

realizadas: ações de planejamento da segunda edição do Curso SEGURA para profissionais e 

estudantes da saúde e assistência social; rodas de conversa  com mulheres e demais ações da 

Campanha Vidas de Mulheres Importam Santa Maria 50-50; foi reconstruído o Fluxograma de 

Atendimento às Mulheres em Situação de Violência e pactuada sua implantação junto à gestão 

local; articulações de serviços em rede e apoio matricial; além de parceria técnica com a prefeitura e 

câmara de vereadores para a construção de um Centro de Referência de Atendimento às Mulheres e, 

realização do Seminário Tecendo Redes no Enfrentamento à VCM. 

Subprojetos: 

8) CURSO SEGURA (Meta: qualificação de 50 profissionais e/ou estudantes de saúde e/ou 

assistência social); 

9) EVENTO: VI Seminário Tecendo Redes no Enfrentamento à Violência Contra As Mulheres 

(Meta: produzir 1 evento) 

10) Realização de ações da Campanha Vidas de Mulheres Importam, Santa Maria 50-50 (Meta: 5 

ações) 

11) Realização de ações de suporte técnico pedagógico com a equipe do serviço de saúde Bem Me 

Quero (atende mulheres em situação de violência). (Meta: 3 ações); 

12) Apoio matricial como dispositivo de cuidado a mulheres em situação de violência - Realização 

de encontros mensais de suporte técnico pedagógico com a equipe de saúde do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) Companhia do Recomeço, devido à necessidade da 

equipe em lidar com as situações de violência. (Meta: realizar 10 encontros); 

13) Realização de oficinas no CAPS-AD com usuários e usuárias envolvendo temáticas de gênero e 

violência (Meta: realizar 20 oficinas). 
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Plano de atividades do bolsista: 

1) Atualizar lista de contatos e endereços dos serviços de atendimento às mulheres em situação de 

violência (jun. a dez./2022);  

2) Realizar contato telefônico com os serviços ou enviar email, a fim de convidar os profissionais 

para integrarem o Fórum (jun. a dez./2022);  

3) Divulgar publicamente as ações do Fórum nos meios de comunicação local, especialmente por 

meio da página do Fórum no Facebook e sites do ODH/UFSM (jun. a dez. de 2022); 

4) Interagir no grupo já existente no WhatsApp, visando postar avisos sobre as reuniões e assuntos 

pertinentes ao projeto (jun. a dez. de 2022); 

5) Realizar o planejamento e a relatoria das reuniões, sob supervisão da professora (jun. a 

dez./2022);  

6) Participar de eventos sobre a temática e apresentar os resultados do projeto durante JAI (jun. a 

dez./2022);  

7) Participar do Salão de extensão da JAI ou do Fórum Regional Permanente de Extensão, além de 

reuniões/encontros sempre que solicitado pela Pró-Reitoria de Extensão/Gabinetes de Projetos; 

(outubro de 2022 e caráter permanente);  

8) Participar de todas as etapas de organização do evento: VI Seminário Tecendo Redes no 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (ago. a dez. de 2022);  

9) Participar de todas as etapas de organização e execução do curso de extensão SEGURA 

(inscrições por meio de formulário online; gravações das aulas; comunicações com os cursistas, 

dentre outras (jun. a dez. de 2022); 

10) Participar da organização de todos os encontros mensais de suporte técnico pedagógico com a 

equipe de saúde do CAPS AD Cia do Recomeço (subprojeto: Apoio matricial como dispositivo de 

cuidado a mulheres em situação de violência) (jun. a dez. de 2022); 

11) Produzir materiais gráficos e digitais (flyers, banners, posts, dentre outros) (jun. a dez. de 2022). 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA 11/2022 

AÇÃO: Fórum de enfrentamento à violência por parceiro íntimo contra as mulheres 

do Município de Santa Maria: promoção da cultura de paz e superação da violência 

NOME COMPLETO: 

CURSO: UNIDADE: 

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 a/o 

candidata/o 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) 

TURN

O 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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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): 

 

 

 

 

 


