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INSCRIÇÃO PARA BOLSISTAS NA UFSM - 
CAMPUS DE CACHOEIRA DO SUL  

 

 O Diretor do campus de Cachoeira do Sul da Universidade Federal de 
Santa Maria torna público que, no período de 13 à 14 de agosto de 2015, 
estarão abertas as inscrições à seleção para Bolsistas nos Setores de Nutrição, 
e para o prédio  da UERGS, UFSM campus Cachoeira do Sul conforme 
descrito a seguir: 
 
1. SOBRE AS VAGAS: 

SETOR NÚMERO DE VAGAS 

Setor de Nutrição 01 

Prédio Anexo UERGS 02 

 

1.2 Tempo de duração: de setembro à Dezembro de 2015. 
 
2. PRÉ-REQUISITOS: 
2.1 Ser aluno da UFSM campus de Cachoeira do Sul, em situação regular; 
2.2 Disponibilidade de 12 horas semanais; 
2.3 O aluno não pode estar vinculado a outra bolsa, independente do órgão 
financiador; 
2.4 Ter conta corrente ativa na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, 
no ato da inscrição. Não serão aceitas contas bancárias conjuntas, de 
terceiros, conta salário, conta poupança, ou conta fácil. 
 
2.5. Para a vaga no setor de nutrição os candidatos deverão ter disponibilidade 
no horário das 17h20 até às19h40.  
2.6 Para as vagas no anexo da UERGS os candidatos deverão ter 
disponibilidade nos turnos da tarde e noite. 
 
 
3. DOCUMENTAÇÃO: 
3.1 Formulário de Inscrição fornecido pelo NAES - Núcleo de Apoio Estudantil, 
devidamente preenchido; 
3.2 Cópia da matrícula (2º semestre de 2015); 
3.3 Apresentação de documento de identificação no ato da inscrição; 
3.4 Demais documentos ou comprovantes poderão ser requisitados para os 
candidatos selecionados ao final do processo seletivo. 
 
4. LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: Serão efetuadas no NAES, do 
Campus de Cachoeira do Sul, no horário das 8:30h às 11h30min e das 13h30 
às 16h30 e deverá ser feita pessoalmente pelo interessado. 
 



5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
ETAPA1: (Eliminatória): Análise da matrícula a fim de verificar disponibilidade 
de horário compatível com as necessidades do setor; 
ETAPA2: Entrevista em que serão avaliados conhecimentos gerais compatíveis 
com a função; 
ETAPA 3: A análise da situação socioeconômica será utilizada como critério de 
desempate para os candidatos selecionados nas etapas 1 e 2. 
 
6. DATA E LOCAL DA ENTREVISTA: A data e o local das entrevistas com os 
candidatos selecionados na ETAPA 1 serão  divulgados no do NAES  no dia 18 
de agosto. 
 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Através de edital, no dia 25 de agosto 
2015, no mural do campus de Cachoeira do Sul.  
 

8. INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01 de setembro de 2015. 
 

9. ALTERAÇÕES NO EDITAL: Adendos ou novos editais serão publicados, 
sempre que necessário no site www.ufsm.br-CS e no mural do NAES do 
Campus de Cachoeira do Sul. 
 


