
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL MULTICENTROS

CHAMADA PÚBLICA N° 001, DE 23 DE MAIO DE 2016.

INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
MULTICENTROS NA UFSM E NA COMUNIDADE

 A Coordenadora do Programa de Educação Socioambiental Multicentros na UFSM e na 
Comunidade torna público que, no período de 23 a 31 de maio de 2016, estará aberto o processo  
de seleção para BOLSISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
MULTICENTROS NA UFSM E NA COMUNIDADE, conforme descrito a seguir:

1 SOBRE AS VAGAS:
1.1 Número de vagas: 02 (duas).
1.2 Tempo de duração: de 1º/06 a 31/12 de 2016.
1.3 Mantenedor: bolsas custeadas pelo Fundo de Incentivo à Extensão – FIEX, conforme Edital 
01/2016 – GAP/CCR/UFSM

2 PRÉ-REQUISITOS:
2.1 Ser aluno do Centro de Ciências Rurais, em situação regular;
2.2 Horário de no mínimo 16 horas semanais, sendo incluídas nessas horas a disponibilidade para 
participar na organização e realização dos seminários e demais eventos do programa, os quais 
costumam ocorrer a partir das 17h, nas 3ªs ou 5ªs feiras ;
2.3 O aluno não pode estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador;
2.4 No semestre anterior, o candidato deve ter obtido pelo menos 50% de aprovação nas 
disciplinas cursadas.

3 DOCUMENTAÇÃO:
3.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido, o qual será fornecido pelo Programa 
Socioambiental, devendo ser retirado junto à Unidade de Apoio Pedagógico/UAP (sala 3129A, 
prédio 42/CCR);
3.2 Cópia da matrícula (1º semestre de 2016) e do Histórico Escolar Simplificado (disponível no 
Portal do Aluno);
3.3 Apresentação de documento de identificação no ato da inscrição;
3.4 Declaração da situação socioeconômica, fornecida pela Pró-reitora de Assuntos Estudantis 
(PRAE), para alunos que possuem benefício socioeconômico;
3.5 Demais documentos ou comprovantes poderão ser requisitados para os candidatos 
selecionados ao final do processo seletivo.

4 LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: serão efetuadas na UAP, sala 3129 A, prédio 42 do 
CCR. O horário será das 8:30h às 11h30min e das 13h às 16h, do dia 23/05 ao dia 30/05. O (a) 
candidato (a) deverá comparecer pessoalmente e entregar a documentação solicitada nos itens 
acima junto com a ficha de inscrição preenchida.

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
5.1 ETAPA 1 : Análise da matrícula, a fim de verificar maior disponibilidade de tempo para 
atendimento das demandas do Programa;
5.2 ETAPA 2 : Entrevista em que serão avaliados conhecimentos gerais compatíveis com a função.
5.3 A análise da situação socioeconômica será utilizada como critério favorecedor do candidato (a) 
sempre e quando o (a) mesmo (a) atenda aos demais pré-requisitos dessa chamada, 
conformando-se assim esse documento à Resolução 001/2013.

6 DATA E LOCAL DA ENTREVISTA: A entrevista com os candidatos selecionados na ETAPA 1 será 
realizada no dia 31 de maio de 2016, 3ª feira, pela manhã, na UAP (sala 3129ª, prédio 42), a partir  



das 9h.

7 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Dia 31 de maio de 2016, à tarde, na sala da UAP, e no site 

www.ufsm.br

8 INÍCIO DAS ATIVIDADES: Dia 1º de junho de 2016. 

9 ALTERAÇÕES NA CHAMADA: Eventuais alterações ou adendos serão publicados, sempre 

que necessário, no site .www.ufsm.br

                                          .....................................................................

Venice Teresinha Grings
Coordenadora do Programa de Educação Socioambiental Multicentros
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