
Edital Projeto 042369 - Seleção de bolsista para projeto de extensão

1. Objetivo

O presente edital tem por objetivo selecionar bolsista para participar do projeto de 

extensão 042369 - “Construção e socialização de conhecimentos e práticas na 

produção e comercialização de alimentos agroecológico no Território de 

Cidadania Central - RS” - vinculado ao Núcleo de Estudos em Agroecologia, 

Agrobiodiversidade e Sustentabilidade Prof. José Antônio Costabeber (NEA) da 

UFSM.

2. Sobre a bolsa

A bolsa terá vigência de 07 (sete) meses a contar a partir de junho do corrente ano 

e possui o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

3. Requisitos para concorrer

1. Estar regularmente matriculado em um curso de graduação em ciências 

agrárias;

2. Não estar cursando o primeiro semestre do referido curso de graduação;

3. Não estar cursando o último semestre do referido curso de graduação;

4. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para atuar nas atividades do 

projeto;

5. Ter participado de projetos de extensão em agroecologia da UFSM;

6. Ter apresentado ou publicado trabalhos em eventos relacionados à 

agroecologia;

7. Em caso do selecionado possuir outra bolsa, o mesmo deve optar por uma 

delas, ou seja, não será possível acumular bolsa.

4. Cronograma e processo de seleção

1. Inscrições: as inscrições serão recebidas através do email 

redeterrasul@gmail.com entre os dias 23 e 25 de maio, encerrando às 18h do 

dia 25.

2. Resultado parcial: o resultado parcial será divulgado dia 25 de maio de 

2016 a partir das 18:00h em lista impressa e disponível para consulta afixada na 

sala 4305, prédio 43.



3. Recursos: os recursos deverão ser encaminhados via e-mail 

(redeterrasul@gmail.com) com assunto e identificação do processo seletivo ao 

qual está concorrendo. No campo “assunto” do e-mail deve ser preenchido com a 

frase: “Recurso edital de seleção Projeto 042369” e deve ser encaminhado no 

período de 26 de maio a 29 de maio 2016. Os mesmos serão analisados e o 

parecer será divulgado individualmente e via e-mail no dia 30 de junho de 2016.

4. Resultado final: o resultado final será divulgado dia 30 de 2016 às 14:00h 

em lista impressa e disponível para consulta afixada na sala 4305, prédio 43, 

caberá ao candidato selecionado se inteirar do resultado e se apresentar no dia 01 

de junho de 2016 na sala 4305, prédio 43 para início das atividades. Caso o 

primeiro selecionado não compareça na data, será convocado o próximo 

candidato classificado.  

5. Critérios de Seleção

1. Memorial Descritivo: 04 pontos;

2. Currículo: 06 pontos - seguindo a planilha do ANEXO I;

O candidato selecionado será o que obter maior pontuação, obtido pela 

soma dos dois critérios anteriores.

6. Documentos para seleção

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, conforme Anexo I;

2. Ficha de avaliação devidamente preenchida, conforme Anexo I,

3. Comprovante de matrícula do curso de graduação referente ao primeiro 

semestre de 2016;

b. Cópia de um documento oficial de identificação com foto;

c. Currículo lattes impresso – (cópias dos comprovantes);

d. Comprovante de participação em projetos.

e. Memorial descritivo contendo um breve relato da trajetória acadêmica, bem 

como a justificativa para candidatar-se à bolsa, conforme Anexo II.



Anexo I - Projeto 042369

Inscrição:

Nome

CPF

RG

Curso

Matrícu

la

Email

Telefon

e

Avaliação:

Atividades Ponto por Nº de Valor 

Apresentação/ publicação de trabalhos em eventos 0,2 

Participação em projetos de pesquisa e/ou extensão 0,5 (por 

Bolsista de projeto de pesquisa e/ou extensão em 0,5 (por 



Anexo II

Nome:
Data:

Memorial descritivo (de 1400 até 2000 caracteres)
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