MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

EDITAL Nº 056/2019, de 27 de junho de 2019
Chamada Pública para Moradia Estudantil UFSM
Campus PALMEIRA DAS MISSÕES
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e
regimentais, conforme Portaria nº 89.685, de 28 de junho de 2018, torna pública a Chamada Pública para a Moradia Estudantil Campus Palmeira das Missões, para o primeiro
semestre letivo de 2019:

1 - REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO EDITAL:
1.1 - Ser estudante, com matrícula e frequência regular em cursos presenciais de graduação do campus de Palmeira das Missões/UFSM;
1.2 - Grupo familiar residir em municípios com distância superior a 20 km da sede do
Campus;
1.3 – Possuir Benefício Socioeconômico (BSE) ativo.
2 – VAGAS
2.1 – Serão disponibilizadas quatro (04) vagas femininas na Casa do Estudante Universitário do campus de Palmeira das Missões – RS.
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
3.1 – Menor renda per capita, conforme avaliação socioeconômica;
3.2 - Em caso de empate, terá preferência a estudante que residir no município mais distante do campus sede do curso;
4 – METODOLOGIA DAS INSCRIÇÕES
4.1 – A estudante deverá comparecer na sala 202 para realizar inscrição. O formulário de
inscrição será disponibilizado pelo Serviço Social/NAP.
4.2 – Horário de inscrição: 10h às 11h30min e das 14h às 17h, na Sala 202 do prédio
principal do Campus de Palmeira das Missões.
4.3 – Período: 28 de junho a 01 de julho de 2019.
5 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
5.1 Formulário devidamente preenchido e assinado, disponível na Sala 202.

5.2 No caso de a estudante não poder comparecer e for outra pessoa, será aceito só por
procuração exclusiva para este fim e reconhecida em cartório.
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
6.1 Em forma de edital publicado no site oficial.
7 - INFORMAÇÕES GERAIS
7.1 - Dúvidas em qualquer fase deste processo seletivo deverão ser encaminhadas diretamente ao Serviço Social/NAP – campus Palmeira das Missões (sala 202) ou pelo telefone (55) 3742-8819 ou e-mail servicosocialpm@ufsm.br.

Santa Maria, 27 de junho de 2019.

_____________________________________
Clayton Hillig
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

