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PROCESSO EXCLUSIVO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 2023 MESTRADO /
COTA SOCIOECONÔMICA

EDITAL No 01/2023

RELAÇÃO PRÉVIA DE CLASSIFICAÇÃO

A Comissão de Bolsas do PPGECI torna pública a relação dos(as) candidatos(as)
classificados(as). A listagem definitiva sairá depois da entrevista.

Lista por matrícula para preservar as identidades dos candidatos

Matrícula Pontuação Preliminar

202361032 28

202360530 21

202361046 20

202360306 17

202361130 16

202360209 14

202360623 14

202360305 11

As entrevistas serão com os três primeiros candidatos, levando em consideração que será
ofertada somente uma (01) bolsa e que ainda este mês de março se dará a abertura do
Edital para todos os estudantes do PPGECI e esta lista ficará vencida.

Os critérios avaliados na entrevista serão:

1) Mora em Santa Maria? (uma vez que ao bolsista é obrigatório morar na cidade sede do
PPG)
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2) Possui dependentes? Se sim, quais e quantos? (aqui queremos ter noção de quantas
pessoas dependem de você para a alimentação, se algum deles possui problema de saúde
ou necessidade especial)

3) Seus gastos incluem manter tratamento contínuo de alguma enfermidade crônica?
(pretende-se avaliar se tais gastos impactam seu orçamento)

4) Como é formada a sua renda per capita? (aqui entram os benefícios sociais, salário,
pensão, renda informal etc)

5) Como pretende realizar o deslocamento até o PPG? (serão dois, quatro ônibus? A
distância pode ser feita em bicicleta, à pé? Pretende-se avaliar o impacto do transporte nos
teus gastos)

Para cada questão daremos notas de 1 a 10.

O primeiro classificado será o que obtiver a maior nota que será a soma da nota 1
(formulário) com peso 10, mais a nota 2 (entrevista) com peso 10.

Fórmula:( (nota 1*10)/maior nota 1)+( (nota 2*10)/maior nota 2)

As entrevistas acontecerão no dia 08 como previsto e o link e horário enviado por email.

Santa Maria, 6 de março de 2023.

Marcelo Pustilnik de Almeida Vieira SIAPE: 1936460
Presidente da Comissão de Bolsas do PPGECI


