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CHAMADA INTERNAPARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

GRUPO DE PESQUISA TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ENFERMAGEM 

– LINHA DE PESQUISA GESTÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE E 

ENFERMAGEM (GASENF) 

PRORROGAÇÃO 

OGrupo de Pesquisa Trabalho, Saúde, Educação e Enfermagem – Linha de Pesquisa 

Gestão e Atenção em Saúde e Enfermagem (GASEnf),torna pública a abertura de 

inscrições para seleção de acadêmico(a) dos cursos de graduação da área da saúde da 

UFSM para provimento de duasBolsas de iniciação científica do edital 012/2017– 

PRPGP/UFSM – PROIC-HUSMPrograma de Bolsas de Iniciação Científica ou Auxílio 

à Pesquisa), conforme Resolução 01/2013.  

 

1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública 12 de maio de 2017 

Inscrição dos candidatos 12-21de maio de 2017 

Avaliação dos candidatos 22 de maio de 2017 

Divulgação do Resultado Final 23 de maio de 2017 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1Período:12/05/2017- 21/05/2017 

2.2Horário:12:30 h às 13:30 h  

2.3 Local: O local de realização das entrevistas será informado via email no dia 21 de 

maio de 2017 no turno da noite. 

2.4 Observações: Para a inscrição, os alunos deverão encaminhar cópia do Currículo 

Lattes, comprovante de matrícula e ficha de inscrição (Anexo A) pelo email: 

grupogestaoenfermagemufsm@gmail.com. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1A seleção será realizada conforme segue: 

mailto:grupogestoenfermagemufsm@gmail.com
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3.1.1Entrevista individual realizada com os candidatos, na qual será avaliado se as 

competências e habilidades dos mesmos são compatíveis para execução das atividades 

propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à pesquisa. 

3.1.2 Serão aprovados os candidatos que obtiverem os melhores desempenhos na 

entrevista (conforme Anexo B) e que se adequarem aos requisitos de bolsista. 

3.1.3 Serão desclassificados os candidatos que obtiverem pontuação total de 0,0 

(conforme Anexo B).Entrevista individual realizada com os candidatos, na qual será 

avaliado se as competências e habilidades dos mesmos são compatíveis para execução 

das atividades propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à 

pesquisa. 

 

3.2 A seleção será valida para o período de 01/05/2017 a 31/12/2017. 

 

4. DA BOLSA E DAS VAGAS 

A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração de até oito meses, a partir 

de 01/05/2017. 

 

Vagas Nº Projeto 

SIE 

Nome Projeto SIE Área de atuação Período da Bolsa 

02 041981 Dimensionamento 

dos profissionais de 

enfermagem de uma 

clínica cirúrgica de 

um hospital de 

ensino do estado do 

Rio Grande do Sul 

Trabalho, saúde, 

educação e 

enfermagem – Linha 

de Pesquisa Gestão e 

Atenção em Saúde e 

Enfermagem 

De 01/05/2017 à 

31/12/2017 

 

5. DOS REQUISITOS 

5.1 - Estar regularmente matriculado em cursos de graduação da área da saúde na  

Universidade Federal de Santa Maria até o período final da vigência da bolsa.  

5.2 - Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do 

aluno.  

5.3 - Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq. 

5.4 - Possuir conta corrente pessoal (Banco do Brasil), para viabilizar implantação da 

bolsa. Não será permitida conta poupança ou conta conjunta.  
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5.5 - Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, exceto benefício 

socioeconômico. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 

6.1Os resultados serão divulgados no dia 23 de maio, no site do grupo de pesquisa  

(http://coral.ufsm.br/gasenf/). 

6.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais 

obtidas. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

6.3.1 Maior pontuação no item 2 do Anexo B. 

6.3.1 Maior pontuação no item 6 do Anexo B. 

6.4 Os candidatos aprovados através da divulgação do Resultado Final deverão realizar 

assinatura de Termo de Compromisso até 05 dias úteis da data de divulgação do 

resultado diretamente com o Coordenador do Projeto. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA 

7.1 Cumprir a carga horária de 20 horas semanais em atividade no grupo de pesquisa, 

conforme plano de trabalho a ser acordado com a coordenadora do projeto. 

7.2 Apresentar trabalho na JAI no ano corrente (2017). 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1Outras informações podem ser obtidas pelo e-

mailgrupogestaoenfermagemufsm@gmail.com. 

 

 

Santa Maria, 18 de maio de 2017 

 

 

 

 

 
 

Suzinara Beatriz Soares de Lima 

Docente do departamento de enfermagem da UFSM 

Coordenadora do GASEnf 
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CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

GRUPO DE PESQUISA TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ENFERMAGEM 

– LINHA DE PESQUISA GESTÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE E 

ENFERMAGEM (GASENF) 

 

ANEXO A 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo: 

Curso: 

Semestre: 

Número da matrícula: 

E-mail: 

Idade: 

Endereço: 

Telefone: 

 

Você atende aos requisitos mínimos exigidos na chamada interna para seleção 

deste edital? 

( ) Matrícula regular no curso de enfermagem - UFSM  

( ) Lattes atualizado na base do CNPq  

( ) Esta regularmente matriculado em cursos de graduação na Universidade Federal  

de Santa Maria até o período final da vigência da bolsa 
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CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

GRUPO DE PESQUISA TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ENFERMAGEM 

– LINHA DE PESQUISA GESTÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE E 

ENFERMAGEM (GASENF) 

 

ANEXO B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Nome do candidato: __________________________________________________ 

Curso de Graduação: ____________________________ Semestre: ___________ 

Número da matrícula: ___________________________ 

ITEM PONTUAÇÃO NOTA 

1. Disponibilidade de horário para o 

desempenho das atividades no GASEnf. 

Não possui disponibilidade – 0,0; 

Disponibilidade apenas à noite – 1,0 ponto; 

Disponibilidade em turnos durante o dia – 2,0 

pontos; 

 

2. Disponibilidade de participação das 

reuniões do GASEnf (sextas-feiras à tarde). 

Não – 0,0 pontos; 

Esporadicamente – 1,0 ponto; 

Disponibilidade permanente – 2,0 pontos; 

 

3. Participações anteriores em atividades de 

pesquisa. 

Não possui participação anterior – 0,0 pontos; 

Já participou de grupo de pesquisa – 1,0 ponto; 

Já foi bolsista de iniciação científica – 1,0 

ponto; 

Já participou de projetos de pesquisa 1,0 ponto; 

 

4. Capacidade de expressão e argumentação 

do candidato sobre o interesse na iniciação 

científica, bem como a importância da 

pesquisa na área da saúde. 

Ruim – 0,0 pontos; 

Boa – 1,0 ponto; 

Muito boa – 2,0 pontos; 

 

5. Conhecimentos específicos  Possui habilidade (leitura e comunicação) em 

língua inglesa – 1,0 ponto; 

Possui conhecimento em informática (word, 

Excel) – 1,0 ponto; 

Possui conhecimento de estatística básica– 1,0 

ponto; 

 

Total 10,0  

NOTA FINAL: __________ 

Assinatura do candidato: _______________________________________________ 

Assinatura dos membros da seleção 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

Assinatura da professora coordenadora: ___________________________________ 


