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O Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento (NIEPE) 

torna pública a abertura de inscrições para seleção de bolsista para atuar no projeto de 

pesquisa “Vivência de profissionais de instituição de longa permanência para idosos 

acerca do manejo de idosas com distúrbios psiquiátricos”. 

 

1. Cronograma 

Lançamento do edital  12/05/2017 

Inscrições dos candidatos 15/05/2017 

Avaliação dos candidatos  16/05/2017 

Resultado final  16/05/2017 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 Período: 15/05/2017 das 8h 30min às 12h e das 13h 30min às 16h 30min. 

2.2 Inscrição: presencial na Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem 

2.4 Documentos Obrigatórios: 

- Ficha de Inscrição do Candidato (ANEXO I) 

- Cópia do Currículo Lattes 

- Cópia do cartão de Conta Corrente no Banco do Brasil 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 Entrevista: será realizado contato telefônico com todos os candidatos inscritos para 

agendamento da entrevista no dia 16/05/2017, que ocorrerão todas no turno da tarde. As 

entrevistas serão realizadas pela: Coordenadora do NIEPE, uma doutoranda e um 

mestrando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSM. Para avaliação 

serão considerados alguns critérios conforme o ANEXO II, Critérios para avaliação das 

entrevistas. 

3.2 Este edital terá validade até 31/12/2017 

 



 

4. DAS VAGAS E REMUNERAÇÃO 

Será disponibilizada uma cota (01), cujo valor será de R$ 400,00 mensais, e terá 

duração de oito meses a partir de 01/05/2017. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 

5.1 Serão atribuições do candidato selecionado: 

- buscar bibliografia para ampliar o referencial teórico referente ao idoso institucionalizado; 

- participar na coleta dos dados; 

- acompanhar a fase de análise e interpretação dos dados; 

- auxiliar na redação e digitação do relatório de pesquisa; 

- apresentar os resultados da pesquisa em seminários, congressos, encontros da área da 

enfermagem ou afins. 

- participar das reuniões semanais do NIEPE e sua organização quando necessário. 

 

6. DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO 

6.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação na área da saúde;  

6.2 Estar de acordo com o cumprimento das atividades conforme item 5.1; 

6.3 Estar frequentando há no mínimo um semestre as reuniões do NIEPE, 

preferencialmente; 

6.4 Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 

7.1 Logo após o término das entrevistas será elaborada uma lista classificatória com os 

candidatos em ordem decrescente de pontuação. Será chamado o primeiro classificado, 

sendo que os demais comporão o cadastro reserva. 

7.2 O resultado será anexado na porta da sala 1339 do prédio 26A, onde permanecerá 

durante uma semana. 

 

 

Santa Maria, 12 de maio de 2017. 

 

 

Profª. Drª. Margrid Beuter 

Coordenadora do NIEPE 
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ANEXO I 

Ficha de Inscrição  

 

Nome Completo: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______________________________________________________ 

Curso: ____________________________Semestre: _____________________________ 

Matrícula: _________________________ Telefone Celular: ________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

Critérios para Avaliação das Entrevistas 

 

- Trajetória acadêmica durante a graduação; 

- Conhecimento sobre o Grupo de Pesquisa Cuidado, Saúde e Enfermagem; 

- Conhecimento sobre o NIEPE; 

- Interesse e afinidade pela temática do envelhecimento; 

- Bolsista de Iniciação científica anteriormente; 

- Bolsista de Extensão anteriormente; 


