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Seleção de bolsista para atuar junto à Comissão Setorial de Avaliação 

 
A Comissão de Avaliação do Centro de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Federal de Santa Maria torna público o presente Edital de abertura 
de inscrições para seleção de bolsista para atuar junto à Comissão Setorial de 
Avaliação. 
 
REQUISITOS EXIGIDOS DO ACADÊMICO 

Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria 
em Curso de Graduação ou pós-graduação pertencente ao Centro de Ciências 
Sociais e Humanas.  

Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa.  
Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, em 

jornada de 16 (dezesseis) horas semanais. 
 
DOS RECURSOS  

Os recursos destinados a este Edital são provenientes do orçamento da 
Comissão Setorial de Avaliação do CCSH, referente a bolsas para atuar junto a 
CSA/CCSH. Serão selecionados, para atuar no período de agosto a dezembro de 
2015, podendo ser prorrogado por até seis meses, 2 (dois) bolsistas para 
organização dos editais, eventos e outras ações; 1 (um) bolsista para elaboração 
do 6º caderno de Avaliação do CCSH; e 1 (um) bolsista para a criação e 
manutenção de site da CSA. Dessa forma, a Comissão poderá disponibilizar, até o 
total de 44 (quarenta e quatro) bolsas no CCSH. 
 
DA BOLSA  

A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração de cinco 
meses a partir de 01/08/2015, podendo ser prorrogada por até seis meses, 
dependendo das necessidades da CSA e da disponibilidade de recursos. 

A escolha do bolsista será baseada no histórico escolar, carta de 
recomendação e entrevista. 

Em caso de substituição de bolsista, será utilizado o critério de classificação 
dos candidatos. 
 
CRONOGRAMA 

Atividade Prazos 
Publicação do Edital 02 de julho de 2015 
Inscrições 02 a 10 julho de 2015 
Avaliação e entrevistas 16 e 17 de julho de 2015 



Recursos 20 de julho de 2015 
Homologação (no site da UFSM) 21 de julho de 2015 
Divulgação resultados finais 22 de julho de 2015 
Período das atividades* 01 de agosto a 31 de dezembro de 2015 

* O período poderá ser prorrogado por até seis (6) meses. 
 
DA INSCRIÇÃO  
Período: 02/07/2015 a 10/07/2015  
Local: Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM  
Documentos exigidos para inscrição:  
1. Histórico escolar. 
2. Carta de recomendação de um professor doutor (ANEXO 1). 
 
SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

O Gabinete de Projetos do Centro de Ciências Sociais e Humanas não será 
responsável pela conferência de documentos exigidos no ato da inscrição.  

A avaliação do mérito, entrevistas e julgamento será realizada no período 
de 16/07/2015 e 17/07/2015, pela Comissão Setorial de Avaliação do Centro de 
Ciências Sociais e Humanas, utilizando como critérios de seleção: 

1) dados da carta de recomendação (4 pontos); 
2) entrevista (4 pontos); e 
3) histórico escolar (2 pontos). 

A avaliação será divulgada até dia 17/07/2015 pela Comissão Setorial de 
Avaliação do Centro de Ciências Sociais e Humanas no site da UFSM. Poderá ser 
encaminhado recurso até o dia 20/07/2015 e a homologação será dia 21/07/2015. 
Os resultados finais serão divulgados até 22/07/2015. 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste 
Edital. 

 
DA AVALIAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO  

O aluno contemplado com a bolsa deverá apresentar mensalmente um 
relatório das atividades realizadas. 

A não apresentação do relatório mensal implicará na exclusão do bolsista. 
 

 
Santa Maria, 02 de julho de 2015. 

 
 
 
 

Prof. Fernando do Nascimento Lock 
Presidente da Comissão Setorial de Avaliação do CCSH 



ANEXO 1 
 

 
 
 
 
Senhor (a) recomendante, o candidato abaixo pretende realizar atividades como bolsista da Comissão Setorial 
de Avaliação do CCSH - UFSM. Os membros da CSA terão melhores condições de avaliar as potencialidades 
do candidato com base nas informações confidenciais que você possa fornecer (favor enviar essa carta 
lacrada, pelo aluno, à CSA-CCSH). 
 
NOME DO CANDIDATO:__________________________________________________ 
1) Durante quanto tempo convive com o candidato: ___________semestres. 
2) Em que tipo de atividade teve contato mais direto com o candidato: 

a) Como seu professor em _________ (quantidade) disciplina(s) 
b) Como professor responsável de _______ (quantidade) disciplina(s) em que o 

candidato atuou como monitor. 
c) Membro de ______ (quantidade) grupo(s) de pesquisa. 
d) Outras atividades (favor especificar)______________________________________ 

3) Comparando este candidato com outros alunos, com similar nível de educação e 
experiência, num total de _____ pessoas, que conheceu nos últimos dois anos, 
classifique o mesmo quanto à sua aptidão para realizar atividades junto a CSA-CCSH, 
entre (indique uma das alternativas): 
(  ) os 5% mais aptos  (  ) os 30% mais aptos  (  ) os 50% menos aptos 
(  ) os 10% mais aptos  (  ) os 50% mais aptos  (  ) os 10% menos aptos 

4) Como classifica o candidato quanto aos atributos indicados abaixo: 
- Facilidade de aprendizado/capacidade intelectual 

(  )Excelente  (  )Muito Bom  (  )Bom  (  )Regular 
- Assiduidade e perseverança 

(  )Excelente  (  )Muito Bom  (  )Bom  (  )Regular 
- Relacionamento com colegas e superiores 

(  )Excelente  (  )Muito Bom  (  )Bom  (  )Regular 
- Iniciativa, desembaraço, originalidade e liderança 

(  )Excelente  (  )Muito Bom  (  )Bom  (  )Regular 
- Capacidade de expressão escrita 

(  )Excelente  (  )Muito Bom  (  )Bom  (  )Regular 
5) Outras informações que julgar necessário, colocar no verso 
 

Santa Maria, _______ de _____________ de 2015. 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura 

 
Nome:_______________________________________________________ 
 

Titulação:____________ Instituição:___________________________________________ 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO PARA ATUAR JUNTO À CSA – CCSH - UFSM 


