
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação
Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Educação

CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2022 – SELEÇÃO DE BOLSISTA
ÁREA: ESTATÍSTICA

A Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Educação (CAICE/CSA-CE) torna pública
a abertura de inscrições para seleção de 01 (um) BOLSISTA – ÁREA: ESTATÍSTICA, destinado
exclusivamente a acadêmicas/os dos cursos de Estatística, Matemática ou Ciências Econômicas que
tenham disciplina(s)  de  estatística  já  integralizada(s)  no  histórico,  para  atuar  na  Secretaria  da
CAICE/CSA-CE,  nos  processos  de  Avaliação  e  Autoavaliação  Institucional  e  nos  projetos  de
pesquisa, implementados por esta Comissão.

1. CRONOGRAMA
ATIVIDADE PERÍODO

Lançamento Chamada Pública 12/9/2022
Inscrição dos candidatos 12/9 a 2/10/2022
Entrevista individual 3/10/2022
Avaliação dos candidatos 4/10/2022
Divulgação do Resultado Final 5/10/2022

2. DAS INSCRIÇÕES
Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição entre os dias 12 de setembro e 02

de outubro de 2022, acessando-o através do link https://forms.gle/FDmQjMggT9nvBPQHA.
Conforme  Resolução  01/2013  (UFSM),  serão  consideradas  apenas  as  inscrições  dos

candidatos:
 – que estiverem matriculados regularmente;

– sem vínculo com outras bolsas institucionais.

3. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, enviar por e-mail (caiceufsm@ufsm.br):
 – Comprovante de Matrícula e Histórico Escolar Simplificado (Portal do Aluno);
 – currículo Lattes em PDF;
 – comprovante de conta bancária;
 – cópia do RG e do CPF;
 – tabela de disponibilidade de horários (questionário online);
 – experiência com ferramentas de informática necessárias às atividades estatísticas.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será realizada conforme segue:

4.1 Entrevista individual, via Google Meet, a realizar-se no dia 03 de outubro de 2022, à tarde, com
horário a ser marcado e enviado por e-mail no dia 03 de outubro de 2022;
4.2 Análise do currículo, histórico e dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades
propostas;
4.3 Avaliação dos candidatos, no dia 04 de outubro de 2022;
4.4  A  divulgação  do  resultado  será  disponibilizada  na  página  da  CAICE/CSA-CE
(https://www.ufsm.br/reitoria/avaliacao/csace/) e pelo Boletim Diário CE, no dia 05 de outubro de
2022.
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5. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E ATUAÇÃO
Será selecionada/o  01 (um/a)  bolsistas. A/o candidata/o  deverá  ter  disponíveis  20 horas

semanais, sendo a bolsa no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, durante 04
(quatro) meses, para atividades relativas à área de estatística de cada ciclo de avaliação e outros
projetos de pesquisa implementados pela Comissão.

O início das atividades será no dia 06 de outubro de 2022.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail caiceufsm@ufsm.br.

Santa Maria, 12 de setembro de 2022.

Fabiane Adela Tonetto Costas
Coordenadora


