UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
SELEÇÃO DE BOLSISTA - PRPGP/UFSM
EDITAL 003/2020 E TERMO ADITIVO 006/2020

O presente edital de seleção torna pública a abertura de inscrição e seleção para 01 (uma)
vaga de Bolsista de Pesquisa (FIPE/PRPGP/UFSM) para o projeto de pesquisa "O USO DO
DIAMINO FLUORETO DE PRATA INFLUENCIA A DETECÇÃO LESÕES DE CÁRIE EM
PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES?”sob coordenação da Profa. Dra. Rachel de Oliveira
Rocha, o qual se constituirá das seguintes etapas:
1. CRONOGRAMA
Atividade

Período

Lançamento do Edital

8 de julho de 2020

Inscrição dos candidatos

8 a 12 de julho de 2020

Avaliação dos candidatos

13 de julho de 2020

Divulgação do resultado

15 de julho de 2020

Indicação do bolsista

17 de julho de 2020

Início da vigência da bolsa

01 de agosto de 2020 a 31 de janeiro de 2021

2. REQUISITOS EXIGIDOS DO ACADÊMICO BOLSISTA
2.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Odontologia da Universidade
Federal de Santa Maria até o período final de vigência da bolsa.
2.2. Ter concluído ou estar cursando a disciplina de Odontopediatria I.
2.3. Ter dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e portal do aluno.
2.4. Possuir currículo Lattes atualizado.
2.5 Possuir conta corrente pessoal ativa, no nome e CPF do aluno beneficiário no Banco do Brasil
ou Caixa Econômica Federal para viabilizar a implantação da bolsa.
2.6 Demais requisitos exigidos constante no Edital EDITAL 003/2020 - PRPGP/UFSM, Programa
de Bolsas de Iniciação Científica ou Auxílio à Pesquisa (“FIPE SÊNIOR”).
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições deverão ser realizadas por envio de e-mail com assunto “bolsa FIPE”para
rachelrocha@smail.ufms.br contendo as seguintes informações:

- Nome completo, matrícula, semestre e telefone
- Currículo Lattes
- Histórico escolar da graduação

- Carta de apresentação de até uma página explicando como pretende contribuir com o projeto.
3.2 Após o envio da inscrição, será enviado e-mail ao candidato confirmando sua inscrição.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 A seleção será realizada por meio da análise do currículo Lattes, carta de apresentação e
histórico escolar (terão o mesmo peso na nota final)
4.2 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0, respeitando o
limite máximo de 10. Os demais candidatos serão reprovados.
4.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas.

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1 O resultado será divulgado no dia 15 de julho de 2020 no site da Coordenação do Curso de
Odontologia da UFSM.
5.2 Os recursos contra o resultado poderão ser enviados por e-mail para rachelrocha@smail.ufsm.br
até o dia 16 de julho de 2020.

6. DA INDICAÇÃO DO BOLSISTA
A indicação do bolsista selecionado será realizada no dia 17 de julho. A bolsa terá duração
de 06 (seis) meses, a contar de 01/08/2020. O bolsista selecionado fará jus a uma bolsa mensal de
R$ 400,00.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadora do Projeto.
7.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail rachelrocha@smail.ufsm.br

Santa Maria, 08 de julho de 2020.

Profa. Dra. Rachel de Oliveira Rocha
Coordenadora do Projeto

