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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 
COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO UFSM-CS 

 

EDITAL N° 01/CSA/UFSM-CS, DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

A Comissão Setorial de Avaliação do Campus de Cachoeira do Sul da Universidade 

Federal de Santa Maria torna público as inscrições para seleção bolsista para atuar junto 

a Comissão Setorial de Avaliação (CSA) da UFSM-CS, no período de 17/08 a 21/08 de 

2015, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h. 

1. DAS VAGAS: 

A seleção será destinada a 1 (uma) vaga. 

2. PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO:  

2.1 O candidato deverá ser aluno regular em um dos cursos da Universidade Federal de 

Santa Maria, Campus de Cachoeira do Sul. 

2.2 Ter disponibilidade de 12 horas semanais as quais deverão ser cumpridas em 

períodos de 3 a 4 horas ininterruptas nos turnos da manhã ou tarde. 

 2.3 Para assumir a vaga o aluno não pode estar vinculado a outra bolsa da UFSM-CS. 

2.4 O aluno deve ter conta corrente ativa no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal ato da inscrição. 

3. DOS RECURSOS 

Os recursos destinados a este Edital são provenientes do orçamento da Comissão 

Setorial de Avaliação da UFSM-CS, referente a bolsa para atuar junto a essa comissão.  
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4. DO VALOR DA BOLSA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

O valor da bolsa será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês e terá duração 

de 01 Setembro a 15 de Dezembro de 2015, podendo ser prorrogada por até seis meses 

dependendo das necessidades da CSA-CS e da disponibilidade de recursos. 

 5. DA INSCRIÇÃO: 

As inscrições serão efetuadas no NAES (Núcleo de atenção ao estudante e aos 

servidores) de Cachoeira do Sul. 

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

6.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO 1). 

6.2 Uma cópia da matrícula atual. 

6.3 Uma cópia do Histórico Escolar.  

6.4 Carta de intenções (ANEXO 2).  

 7. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

7.1 O processo de seleção constará de entrevista a ser realizada pela Psicóloga da 

UFSM-CS, juntamente com o coordenador da CSA-CS, sendo que para a avaliação do 

mérito serão considerados os seguintes critérios de avaliação: 

a) histórico escolar (4,0 pontos); 

b) carta de intenções (3,0 pontos); 

c) entrevista (3,0 pontos). 

7.2 A relação dos candidatos em ordem decrescente de nota obtida na prova será 

divulgada no dia 28 de agosto de 2015, pela CSA-CS .  

7.3 O Início das Atividades será no dia 01 de setembro de 2015. Em caso de 

cancelamento da bolsa por qualquer das partes a vaga será suprida com o seguinte 

classificado neste processo seletivo.  
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7.4 Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste Edital. 

8. DA AVALIAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO 

O aluno contemplado com a bolsa deverá apresentar mensalmente um relatório da 

atividades realizadas, sendo que a não apresentação do relatório implicará na exclusão 

do bolsista. 

 

Cachoeira do Sul, 10 de Agosto de 2015. 

 

 

_______________________________ 

Prof. Alessandro Onofre Rigão 

Coordenador da Comissão Setorial de Avaliação da UFSM-CS  

 

 



4 

 

  

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 

Campus Cachoeira do Sul 

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA 
 

ALUNO(A): ____________________________________________________ 

CURSO: _______________________________________________________ 

MATRÍCULA: _____________________________________ 

 SEMESTRE: _____________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ 

CPF: ___________________________ 

 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: __________________________________ 

AGÊNCIA: ____________________________ 

NÚMERO DA CONTA CORRENTE:______________________________ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) acadêmico(a) 
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Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 

Campus Cachoeira do Sul 

 

ANEXO 2 

 

ORIENTAÇÕES PARA CARTA DE INTENÇÕES 
 

 O candidato deve elaborar uma carta de intenção em, no máximo, duas páginas, 

de forma manuscrita. O documento deverá enfatizar os seguintes itens: 

 

i) motivos que levaram a participação do presente edital; 

ii) conhecimento sobre a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Comissões Setoriais 

de Avaliação (CSA) da UFSM; 

iii) expectativas em relação aos trabalhos a serem realizados como bolsista; 

iv) experiências próprias do candidato. 

 

 

 

Carta de Intenção 

 

Eu, ______________________________________________________, aluno do curso 

____________________________ da Universidade Federal de Santa Maria do Campus 

de Cachoeira do Sul, candidato(a) ao Edital N° 01/CSA/UFSM-CS de 10 de Agosto de 

2015, apresento a seguir minhas intenções em relação às atividades a serem 

desenvolvidas.  

 

Local e Data: 

 

 

Assinatura do candidato 


