
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

CHAMADA PÚBLICA REFERENTE EDITAL FIPE (003/2020 PRPGP/UFSM) 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA TRABALHAR COM SUÍNOS 

 
1. CRONOGRAMA 

Atividade  Período 

Lançamento da Chamada Pública 25/05/2020 

Inscrição dos Candidatos 01/06/2020 - 07/06/2020 

Avaliação dos Candidatos 08/06/2020 

Divulgação Preliminar dos Resultados 09/06/2020 

Recursos Contra Resultados Preliminares 10/06/2020 

Análise dos Recursos 11/06/2020 

Divulgação do Resultado Final 12/06/2020 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

• As inscrições serão realizadas no período de 01/06 a 07/06/2020. 

• Procedimento para inscrição: Encaminhar e-mail ao coordenador do projeto, Professor Vladimir de 

Oliveira (vladimir.oliveira@ufsm.br), informando do interesse em candidatar-se a bolsa.  

• No e-mail (oficial) o candidato deverá informar: nome completo; curso de graduação; número de 

matrícula; Link do curriculum lattes; Telefone de contato. Além disso, deverá anexar seu histórico escolar 

atualizado. 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada conforme segue: 

a) Serão utilizados os seguintes critérios: interesse e experiência prévia do candidato com atividades 

relacionadas a suinocultura (análise de currículo) e média do histórico escolar (análise de histórico). 

4. DAS VAGAS 

Será preenchida 01 (um) vaga para atuar em atividades relacionadas ao projeto 052057 – Efeitos da 

imunocastração no comportamento, desempenho e características de carcaça de fêmeas suínas.  

5. DA CARGA HORÁRIA 

O bolsista deverá ter disponível e comprovar 20 horas semanais. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para efetivação da bolsa o candidato deverá: possuir conta corrente ativa no seu nome, em qualquer 

banco; Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que possuam objetivos 

assistenciais, de manutenção ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq); e. cumprir as atividades 

constantes do plano de atividades do bolsista. 

Detalhes adicionais sobre obrigações do bolsista podem ser obtidas no edital 03/2020 e termo aditivo 

001/2020 – CIC/PRPGP/UFSM. 

Eventuais recursos devem ser realizados respeitando-se o cronograma de atividades e direcionados para 

o e-mail vladimir.oliveira@ufsm.br 

Santa Maria, 25 de maio de 2020. 

 

 
 
Prof. Vladimir de Oliveira 
(vladimir.oliveira@ufsm.br) 
Coordenador do Projeto. 
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