
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
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SELEÇÃO PARA COLABORADORES NAS COMISSÕES DO PROCESSO DE
CONFIRMAÇÃO DE VAGA – 2019 - 

A Universidade  Federal  de  Santa Maria,  por  meio da Pró-Reitoria  de  Graduação –
Coordenadoria de Planejamento Acadêmico e da Comissão de Ingresso Acadêmico da UFSM,
torna pública a Seleção para Colaboradores junto às Comissões do Processo de Confirmação de
Vaga-SiSU 2019 na Comissão de Acessibilidade, em virtude de restarem vagas disponíveis sem
candidatos inscritos junto ao Edital N. 005/2019 - PROGRAD.

1) Comissão de Acessibilidade: 02 Vagas

1. A Comissão de Acessibilidade é responsável pela análise, entrevista e parecer sobre os
documentos necessários à comprovação da condição de candidato com Deficiência, que
apresente necessidade educacional especial,  descritos no Termo de Adesão do SiSU
2019/01 e em conformidade com as legislações vigentes.

2. A seleção terá como público alvo servidores públicos, na ativa, da Universidade Federal
de  Santa  Maria  (UFSM) que  possuírem conhecimentos  específicos  acerca  do  item
anterior, para atuação junto à Comissão de Acessibilidade no Processo de Confirmação
de Vaga da Chamada Oral da Lista de Espera a ser realizado nos dias 15 de fevereiro de
2019 no horário das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, no Prédio do Centro
de  Convenções/UFSM;  e  no  dia  19  de  fevereiro  nos  campi  UFSM  de  Frederico
Westphalen e Palmeira das Missões.

3. Servidores  Públicos  da  UFSM aposentados  poderão  participar  do Processo Seletivo na
condição de voluntários, não concorrendo dentro do número de vagas.

4. Os  candidatos  interessados  devem  encaminhar  ficha  de  inscrição  e  demais
documentos  em anexo  para  o  e-mail  copa.sisu@ufsm.br até  as  08  horas  do  dia
15/02/2019 e comparecer pessoalmente ao Centro de Convenções no mesmo dia, a
partir  das  09  horas  para  demais  orientações/seleção  para  atuação  na  referida
comissão.

5. Os candidatos  selecionados  no presente edital  poderão ser  chamados a  trabalhar  em
outros processos de confirmação de vaga e matrícula (ou similares) no ano de 2019, se
aceitarem o convite, com liberação da chefia imediata e não prejudicando suas atividades
usuais de servidor público no setor de lotação.

DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA

1. O candidato selecionado irá receber gratificação por encargo curso/concurso referente às
horas de atividades executadas junto à Comissão de Acessibilidade.

2. O servidor público federal aposentado selecionado como voluntário no presente edital não
receberá retribuição pecuniária.

Demais regras e orientações são regidas pelo Edital N. 049/2018 – PROGRAD, o qual pode ser 
acessado através do link abaixo:

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/wp-content/uploads/sites/342/2018/12/Edital-Sele%C3%A7%C3%A3o-de-Colaboradores-SiSU-2019.pd  f

Santa Maria, 14 de Fevereiro de 2019.

Martha Bohrer Adaime
Pró-Reitora de Graduação – UFSM

Jerônimo Siqueira Tybusch
Pró-Reitor Substituto de Graduação/UFSM

Coord. de Planejamento Acadêmico – PROGRAD/UFSM 
Responsável Institucional pelo SiSU na UFSM 
Presidente da Comissão de Ingresso Acadêmico

mailto:copa.sisu@ufsm.br
http://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/wp-content/uploads/sites/342/2018/12/Edital-Sele%C3%A7%C3%A3o-de-Colaboradores-SiSU-2019.pdf


ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

SELEÇÃO PARA COLABORADORES NAS COMISSÕES DO PROCESSO DE
CONFIRMAÇÃO DE VAGA - 2019

Nome do (a) Candidato (a):
Data de Nascimento:
Departamento do Candidato (a):
Matrícula (SIAPE) do Candidato (a):
Comissão da escolha do Candidato (a):
Endereço
Rua:                                                                        
Nº:                                   Apto.:                                              Complemento:
Bairro:                                                           Cidade:                                                 UF:
CEP:                                    Fone residencial: (    )                           Celular: (    )
E-mails:

CPF nº:
RG nº:                                              
Órgão de Expedição:                                     Data de Expedição:

Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital N.0/201 da Pró-Reitoria
de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a veracidade
e  validade  das  informações  prestadas  neste  formulário,  bem  como  dos  documentos
entregues  no  ato  da  entrevista,  considerando  as  implicações  para  os  propósitos  do
Procedimento de Confirmação de Vaga  SiSU/UFSM 2019.

Santa Maria, ___ de _____________ de 20___.

_____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)



ANEXO II
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

SELEÇÃO PARA COLABORADORES NAS COMISSÕES DO PROCESSO DE
CONFIRMAÇÃO DE VAGA - 2019

Eu,  ______________________________________,  Servidor  Público  Federal,  SIAPE
N.º__________________, lotado no (a) ________________________________________,
declaro,  para  fins  de  participação  na  Seleção  para  Colaboradores  nas  Comissões  do
Processo de Confirmação de Vaga 2019, que possuo disponibilidade para atuar em todas
as  atividades  de  Confirmação  de  Vaga  relativas  à  Comissão  de  Ingresso  Acadêmico
durante o ano de 2019. 

Santa Maria, ___ de fevereiro de 2019.

___________________________________
Assinatura do Servidor



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

SELEÇÃO PARA COLABORADORES NAS COMISSÕES DO PROCESSO DE
CONFIRMAÇÃO DE VAGA - 2019

Eu,  ______________________________________,  Servidor  Público  Federal,  SIAPE
N.º__________________, lotado no (a) ________________________________________,
exercendo o cargo de ___________________, chefia imediata do Servidor Público Federal
___________________, SIAPE N.º_________________, declaro, para fins de participação
na Seleção para  Colaboradores  nas Comissões do Processo de Confirmação  de Vaga
2019, que libero o mesmo para atuar em todas as atividades de Confirmação de Vaga
relativas à Comissão de Ingresso Acadêmico durante o ano de 2019. Declaro ainda que a
participação nas comissões não o exime do cumprimento de sua carga horária no setor. 

Santa Maria, ___ de fevereiro de 2019.

___________________________________
Assinatura do Servidor


