
CHAMADA PÚBLICA 07/2020

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS -  AÇÕES DE EXTENSÃO DE

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19

PROJETO IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA PLATAFORMA ALIMENTO

DE ORIGEM

O  Curso de Sistemas de Informação / Campus Frederico Westphalen

torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  estão  abertas  as

inscrições ao processo seletivo de discentes para provimento de  um bolsista

para integrar o referido projeto.

I - DISPOSIÇÕES GERAIS

O  Projeto  de  extensão,  originalmente  inscrito  na  UFSM,  tem  como

objetivo geral Implantar e validar a tecnologia social da plataforma Alimento de

Origem https://alimentodeorigem.com.br.

A Plataforma Alimento de Origem conta com vários módulos, que foram

desenvolvidos  a  partir  da  identificação  de  demandas  das  agroindústrias  e

produtores.

A Rastreabilidade veio para atender a obrigatoriedade de os produtores

de frutas, verduras e legumes oferecer uma forma de rastrear os produtos.

O  SimDigital  atende  as  regras  de  negócio  da  inspeção  de

estabelecimentos de origem animal.

A Vitrine  foi planejada para ser uma grande exposição dos produtos da

agricultura familiar. Este módulo é gratuito e os produtores que se cadastram

na plataforma terão uma página onde serão exibidos seus produtos.

Recentemente, atrelado à Vitrine, desenvolvemos a funcionalidade para

comercialização  dos  produtos,  possibilitando  o  envio  de  pedidos  pelos

internautas.  Estes  pedidos  são  processados  pelos  operadores  do  que

chamamos de Centrais  de  Comercialização,  promovendo assim o comércio

eletrônico de produtos da agricultura familiar.  



Entendemos que a disponibilização das Centrais de Comercialização, do

Módulo  Vitrine,  para  cooperativas,  associações  e  produtores  atende  os

objetivos da Chamada 007/2020, uma vez que contribui para a diminuição do

fluxo de pessoas e auxilia no escoamento dos produtos da agricultura familiar,

garantindo  a  manutenção  da  renda  dos  mesmos  e  contribuindo  para  o

desenvolvimento do comércio local.

II - DA SELEÇÃO

1- Número de vagas para bolsistas remunerados: 01;

2 - Critérios e Documentos para inscrição:

2.1 Critérios

● Ter disponibilidade de 20 horas semanais diurnas para as

atividades.

● Não ser bolsista remunerado na instituição;

● Estar Regularmente Matriculado no Curso de Sistemas de

Informação da UFSM – Campus FW

● Já ter cursado, preferencialmente, todas as disciplinas dos

5  primeiros  semestres  do  curso,  principalmente  as

disciplinas da área de programação de computadores.

2.2 Documentos

● Currículo Lattes Atualizado

● Histórico Escolar

2.3 Inscrição

● Via e-mail, endereço joel.silva@ufsm.br

3 – Seleção

A seleção dos bolsistas será realizada em duas etapas:

● 1ª etapa: Análise do Histórico e Currículo

● 2ª etapa: entrevista técnica a ser realizada com os selecionados

na primeira etapa. 

4 -  Da Bolsa e das Vagas



A bolsa para alunos da graduação, cuja carga horária será de 20 horas e

valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração de seis meses.

5 - Indicação de referencial teórico para leitura

Para  a  entrevista  técnica,  além  de  assuntos  relacionados  com  a  área  de

desenvolvimento  e  implantação  de  sistemas,  serão  abordados  assuntos  no

contexto da Plataforma Alimento de Origem. A seguir, uma lista de materiais

para leitura:

[1] - Plano De Desenvolvimento do APL/MAU,

http://www.admau.org.br/docs/10042017_193832.pdf 

[2]  -  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  CONJUNTA  INC  Nº  2,  DE  7  DE

FEVEREIRO DE 2018, https://bit.ly/2LQ6XSz 

[3] - APL de Agroindústria Familiar e Diversidade do Médio Alto Uruguai

e do Rio da Várzea, https://sedetur.rs.gov.br/apls-enquadrados

[4] -  Plataforma Alimento de Origem, https://alimentodeorigem.com.br ,

acesso em 20/11/2019.

6. Cronograma

ATIVIDADE DATA

Inscrições 25 a 26 de maio de 2020

Divulgação dos classificados para

entrevista

27 de maio de 2020

Entrevista 28 de maio de 2020

Divulgação dos bolsistas 29 de maio de 2020

_________________________________

Prof. Dr. Joel da Silva

Coordenação do  Projeto 


