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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 

“A aliança entre a agricultura familiar e as frutíferas nativas da região central do RS” 

Nº 052749 (Registro no Portal de Projetos UFSM) 

 

1) Número de bolsas: 01 

Atividades previstas: Auxiliar no laboratório de tecnologia de alimentos no preparo dos produtos com 
as frutíferas nativas; 
Será responsável pela formatação do catálogo com as informações sobre as frutíferas nativas; 
Auxiliar a quantificação das polpas das frutíferas junto à equipe; 
Auxiliar a elaboração da tabela de período de frutificação das espécies nativas; 
Auxiliar a organização das oficinas; 
Auxiliar a elaboração do livro de receitas “A saúde da Floresta em sua mesa”; 

 

2) Prazo para inscrições: de 07 a 10 de agosto de 2020. As inscrições serão feitas 
exclusivamente pelo e-mail: smarcuzzo@gmail.com. 

3) Seleção: Será realizada com base na análise dos documentos solicitados para a confirmação 
da inscrição, descritos no item 4 deste edital.  

4) Os candidatos deverão encaminhar por e-mail para confirmação da inscrição, os seguintes 
documentos: 

a) Comprovante de matrícula;  

b) Histórico escolar simplificado;  

c) Carta de motivação, relatando a importância da participação em projetos e atividades 
educativas para a formação e a vida profissional. 

 

5) Direitos e Obrigações: 

a) O bolsista selecionado terá os seguintes direitos:  

• receber bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), durante o período de 
vigência (agosto a dezembro de 2020).  

• estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, nos horários de atuação 
da bolsa;  

• ter horário definido para o exercício de suas atividades como bolsista, sem prejuízo de 
suas demais atividades acadêmicas;  

• receber orientações que se fizerem necessárias para o desempenho de suas atividades. 

b) O bolsista selecionado terá as seguintes obrigações:  

• disponibilizar 20 (vinte) horas semanais para o cumprimento de suas atividades;  

• manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários atualizados;  

• atender às demandas que vierem a ser exigidas pelo projeto “A aliança entre a agricultura 
familiar e as frutíferas nativas da região central do RS”, para o bom desempenho das 
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atividades relativas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no âmbito do Colégio Politécnico da 
UFSM. 

 

Santa Maria, 07 de agosto de 2020. 

 

Prof. Dra. Suzane B. Marcuzzo 

NEAP/UFSM 

Colégio Politécnico 


