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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA A COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO- FW 

 

 

 A Comissão Setorial de Avaliação (CSA) do Campus de Frederico Westphalen torna público 

que, no período de 24 de novembro até 30 de novembro, estarão abertas as inscrições para seleção 

de bolsista para a Comissão Setorial de Avaliação (CSA) do Campus Frederico Westphalen, 

conforme descrito a seguir: 

 

1 SOBRE A VAGA 

 Nº de Vagas Valor mensal da Bolsa 

Comissão Setorial de Avaliação 01 R$250,00 

 

1.1 Tempo de duração: O tempo de duração da bolsa é de 1 (um) semestre, podendo ser prorrogado 

conforme necessidade e disponibilidade. 

1.2 O Bolsista selecionado será integrante da Comissão Setorial de Avaliação (CSA), representando 

os discentes do Campus. 

 

2 PRÉ-REQUISITOS 

2.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFSM Campus Frederico 

Westphalen. 

2.2 Disponibilidade mínima de 12 horas semanais. 

2.3 Não estar vinculado a outra bolsa, exceto as que se referem ao Benefício Socioeconômico. 

2.4 Ter obtido, no semestre anterior, o mínimo de 50% de aprovação nas disciplinas cursadas. 

2.5 Pró-atividade, iniciativa e bom relacionamento interpessoal. 

2.6 Conhecimento em planilhas (excel, libreoffice cal), conhecimento básico de redação de textos. 

2.7 Ter habilidade e familiaridade para atuar nas redes sociais. 

2.8 Capacidade organizacional e boa comunicação. 

 

3 DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições deverão ser feitas através do formulário de solicitação anexado a este Edital 

(ANEXO I). 

3.2 Histórico escolar atualizado (da UFSM - 1º semestre de 2020) e comprovante de matrícula (da 

UFSM - 2º semestre de 2020). 

3.3 Cópia do documento de identificação..  

3.4 Memorial Descritivo redigido pelo próprio candidato (digitalizado) com no máximo 2 páginas. 

No memorial, o candidato deve apresentar a sua trajetória acadêmica e responder à pergunta “Qual a 

importância da Avaliação Institucional e da Avaliação Docente pelo Discente? ” 

 

 

4 LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES 
4.1 O (A) estudante deverá preencher o formulário de solicitação anexado a este Edital e, juntamente 

com o restante da documentação solicitada no item 3, enviar para o endereço de e-mail da CSA-FW, 

csafw@ufsm.br, conforme datas estabelecidas no cronograma (item 6 ).  

4.2 após a análise documental, o Resultado será divulgado na página da CSA-FW – aba 

mailto:csafw@ufsm.br


Editais (https://www.ufsm.br/reitoria/avaliacao/csafw/) e também através das redes sociais 

Facebook: https://www.facebook.com/CSA.UFSM.FW/ 

Instagram: https://www.instagram.com/csa.fw/.  

   

 

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

ETAPA 1: Análise da documentação; 

ETAPA 2: Entrevista (via Google Meet) na qual serão avaliados interesse, conhecimentos e 

disponibilidade para o desenvolvimento das atividades. O candidato irá receber, com antecedência 

mínima de 48 horas, um email em que contará um link, com a data e horário para a entrevista, via 

Google Meet. 

 

 

6. DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PRAZOS 

Publicação do Edital  24.11.2020 

Inscrições do dia  24.11.2020 ao dia 30. 11.2020 

Entrevistas  Entre os dias 08 e dia 11.12.2020 via 

meet 

Avaliação e classificação 14 e 15.12.2020 

Resultado preliminar 16.12.2020 

Recursos 16.12.2020 a 18.12.2020 

Divulgação do resultado final 22.12.2020 

Início das atividades  05.01.2021 

 

Obs.: De acordo com a análise referente à Etapa 1, dependendo do número de inscritos, poderá ser 

divulgada lista de estudantes classificados para a Etapa 2. Nesse caso, a classificação se dará 

conforme a avaliação do Memorial de cada candidato.  Caso não seja divulgada nenhuma lista de 

classificação, todos os inscritos estarão automaticamente classificados para a Etapa 2 (entrevista). 

 

7 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
7.1 Após a análise documental, o Resultado será divulgado na página da CSA-FW – aba 

Editais (https://www.ufsm.br/reitoria/avaliacao/csafw/) e também através das redes sociais 

Facebook: https://www.facebook.com/CSA.UFSM.FW/,   

Instagram: https://www.instagram.com/csa.fw/.  

 

 

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
8.1 O estudante selecionado irá compor a Comissão Setorial de Avaliação do Campus de Frederico 

Westphalen pelo período em que estiver vinculado à bolsa. 

8.2 As atividades do bolsista serão realizadas por meio remoto, enquanto permanecerem suspensas 

as atividades administrativas da UFSM. 

 

 

____________________________________ 

Silvane Brand Fabrizio 

Coordenadora da Comissão Setorial de Avaliação 

UFSM Campus Frederico Westphalen 

https://www.ufsm.br/reitoria/avaliacao/csafw/
https://www.facebook.com/CSA.UFSM.FW/
https://www.instagram.com/csa.fw/
https://www.ufsm.br/reitoria/avaliacao/csafw/
https://www.facebook.com/CSA.UFSM.FW/
https://www.instagram.com/csa.fw/


 

 

 

 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Comissão Setorial de Avaliação - CSA 

 

NOME COMPLETO: 

 

Possui BSE - Benefício Socioeconômico?  (   ) SIM         (   ) Não 

CURSO: 

SEMESTRE: Nº MATRÍCULA: 

BANCO: 

 

AGÊNCIA: 

 

CONTA: 

 

RG:                                                                CPF: 

ENDEREÇO: 

Nº do CELULAR:                                                        

E-MAIL: 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS (informar com um “X” os turnos disponíveis): 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã  

 

    

Tarde  

 

    

 

 

 

Entregar junto a esta Ficha de Inscrição: 

- Histórico Escolar atualizado (da UFSM - 1º semestre de 2020, disponível no Portal do 

Aluno); 

- Comprovante de Matrícula (da UFSM - 2º semestre de 2020, disponível no Portal do Aluno); 

- Cópia do documento de identificação. 
 

   

 Frederico Westphalen, ______ de _______________ de 2020. 
 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2 - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Qual a importância da Avaliação Institucional e da Avaliação Docente pelo Discente? 
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_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 


