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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

GRUPO DE PESQUISA  PRACCES

CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2020 – PRE

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

O Grupo de Pesquisa Cuidado, Saúde e Enfermagem - Linha de Pesquisa políticas

públicas e práticas de cuidado a adultos, idosos e família nos diversos cenários de atenção

à saúde, torna pública a abertura de inscrições para seleção de acadêmicos(as) do Curso de

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal Santa Maria (UFSM),  campus de

Santa Maria, para provimento de duas (02) Bolsas de Extensão, 12 horas semanais.  

1. OBJETIVO

O presente edital  tem por objetivo regulamentar a seleção de acadêmicos (as) do

Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),

campus de Santa Maria, que receberão Bolsas de Extensão - Chamada Pública Nº 07/2020

– PRE - Ações de extensão de enfrentamento à pandemia da Covid-19, para atuarem no

Programa  de  Extensão  intitulado  “EDUCAÇÃO  EM  SAÚDE  E  EDUCAÇÃO

PERMANENTE NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19”, coordenado

pela Profa. Dra. Maria Denise Schimith. 

2. CRONOGRAMA

2.1 Lançamento do Edital – 26/06/2020

2.2 Período para a inscrição dos candidatos –26 de junho (sexta-feira) a 07 de julho de 2020 

(quarta-feira), até às 21 horas. Inscrições online pelo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERwpcZ1zWkVl25xtCO9RfajmMrWO5josfi

2WLZnQ5Z2mAEQ/viewform?usp=sf_link 

2.3 Etapas da seleção: Análise do Currículo Lattes, avaliação das respostas apresentadas no 

Google Forms e entrevista pelo Google Meet.

2.4 As entrevistas on-line terão início às 14 horas do dia 08 de junho de 2020 (quarta-feira).

Na quarta-feira, a partir das 8h, será encaminhado um e-mail para os inscritos contendo o

horário  individual  de  cada  entrevista,  que  será  por  ordem  de  inscrição.  Caso  algum

participante  apresente  particularidades  com  horário,  informar  no  preenchimento  do

formulário.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERwpcZ1zWkVl25xtCO9RfajmMrWO5josfi2WLZnQ5Z2mAEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERwpcZ1zWkVl25xtCO9RfajmMrWO5josfi2WLZnQ5Z2mAEQ/viewform?usp=sf_link
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2.4 O link de acesso para as entrevistas no Google Meet: meet.google.com/joq-oipe-hfe

2.5 Divulgação do resultado do(a) selecionado(a) e do(as) suplente(s) – 10/07/2020 (por meio

de e-mail enviado aos inscritos).

2.6  Início  das  atividades  junto  à  coordenadora  do  Programa  de  Extensão,  com  o

desenvolvimento dos Planos de Atividades.

3. BOLSAS E VAGAS 

3.1 A bolsa será no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. 

Vagas Nº Projeto

SIE

Título Projeto Vigência da Bolsa

02 054332 Educação em Saúde e Educação
Permanente no enfrentamento à

pandemia da covid-19

 Ju1ho a
Dezembro de 2020

4. REQUISITOS

4.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade

Federal de Santa Maria até o período final da vigência da bolsa.

4.2 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no Portal do Aluno.

4.3 Possuir currículo Lattes na base do CNPq.

4.4 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades, a ser proposto pela orientadora

no ato da inscrição.

4.5 Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que possuam objetivos

assistenciais, de manutenção ou de permanência.

5. INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão realizadas conforme segue:

a) Nas datas e horário: 26 de junho (sexta-feira) a 07 de julho de 2020 (terça-feira), até às 21 

horas.

b) Pelo Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERwpcZ1zWkVl25xtCO9RfajmMrWO5josfi

2WLZnQ5Z2mAEQ/viewform?usp=sf_link 

6. PROCESSO SELETIVO

6.1 O processo seletivo do Bolsista de Iniciação Científica ficará a cargo de uma Comissão 

de Seleção composta por membros vinculados ao grupo de pesquisa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERwpcZ1zWkVl25xtCO9RfajmMrWO5josfi2WLZnQ5Z2mAEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERwpcZ1zWkVl25xtCO9RfajmMrWO5josfi2WLZnQ5Z2mAEQ/viewform?usp=sf_link
file:///home/mariadenise/Denise/Fiex%202020/covid/meet.google.com%2Fjoq-oipe-hfe
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6.2. O processo seletivo será composto de duas fases:

a) A primeira fase será constituída por uma inscrição via questionário do Google Forms,

momento no qual o estudante responderá algumas questões relacionadas a dados pessoais,

semestre do curso, motivações e interesse em contribuir como bolsista no desenvolvimento

do projeto e anexará o Currículo Lattes atualizado. Estas informações serão analisadas por

uma  comissão  formada  pela  professora  coordenadora  do  projeto,  professoras  do

Departamento de Enfermagem e pós-graduandos do Grupo PRACCES. 

b) A segunda fase será composta por uma entrevista, junto a comissão de seleção, via Google

Meet.  Essa etapa não será eliminatória, devendo o (a) candidato informar no Google Forms

que  não  tem  condições  de  fazê-lo  por  não  ter  acesso  à  internet.  Os  candidatos  serão

notificados via e-mail sobre o horário da entrevista.

6.3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme a nota final;

a)  Os  candidatos  que  apresentarem  melhor  desempenho  nas  respostas  fornecidas  no

questionário,  segundo  critérios  estabelecidos  pela  comissão  avaliadora,  poderão  obter

pontuação máxima de 100 pontos. Os demais candidatos que atingirem 70 pontos ou mais,

ficarão  na  suplência  da  bolsa,  podendo  ser  acionado  a  qualquer  momento  em  caso  de

desistência.

7. RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA

7.1 Cumprir as atividades conforme o plano de trabalho a ser acordado com a coordenadora 

do projeto, com carga horária de 12 horas semanais.

7.2 Cumprir com as exigências do edital que rege a bolsa que está concorrendo.

7.3 Apresentar trabalhos na JAI no ano de 2020 e em outros eventos científicos.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail gpcsenf@gmail.com 

Profa. Dra. Maria Denise Schimith
Docente do Departamento
de Enfermagem da UFSM

mailto:gpcsenf@gmail.com

