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Edital 02/2019 – Seleção de bolsista 

 
O Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA) torna público que, no período de 05 a 07 
de fevereiro de 2019, estarão abertas as inscrições para seleção de bolsista administrativo para a Secretaria 
com atuação nos meses de fevereiro e março.  
 
1 CRITÉRIOS PARA A CANDIDATURA  
1.1 Ser aluno regular de curso técnico ou superior da UFSM;  
1.2 Ter previsão de formatura após julho/2019;  
1.3 Ter disponibilidade de 20 horas semanais (4 horas diárias), preferencialmente no período da manhã; e 
1.4 Ter conhecimento de informática, principalmente do pacote Office.   
 
2 DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  
Atendidos os critérios mínimos do item “1” deste edital, o candidato deverá enviar:  
2.1 Histórico escolar do curso no qual está matriculado; e  
2.2 Currículo.  
 
3 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS:  
3.1 Os documentos exigidos para a inscrição do candidato, deverão ser enviados durante o período de 
inscrição, para o email ppgea@ufsm.br.  
No assunto do e-mail deve constar: edital 02/2019 - seleção de bolsista.  
 
4 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
4.1 A documentação de todos os inscritos será avaliada e os que tiverem as inscrições homologadas serão 
convocados para entrevista presencial que acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2019 em horário estipulado 
pela Secretaria do PPGEA na sala 3325 do Prédio 42 (CCR); e  
4.2 O candidato que não comparecer a entrevista será desclassificado do processo de seleção.  
 
5 DA SELEÇÃO DO BOLSISTA  
5.1 A divulgação do resultado acontecerá até o dia 12 de fevereiro de 2019.  
 
6 DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
O bolsista selecionado deverá iniciar suas atividades no dia 13 de fevereiro de 2019.  
 
7 ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA O bolsista deverá auxiliar nas atividades administrativas do PPGEA.  
 
8 DA REMUNERAÇÃO  
A bolsa terá valor mensal de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) por vinte horas semanais.  
 
 
 

 
Luciana Nunes de Oliveira  
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