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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

 
SELEÇÃO DE BOLSITAS 

 

A Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria- REUFSM torna 

pública a abertura de inscrições para seleção de acadêmicos dos cursos de graduação da 

área de comunicação da UFSM, Campus Santa Maria, para bolsa de auxílio ao 

estudante, conforme o EDITAL Nº 026/PRPGP/UFSM, 07 DE JUNHO DE 2016.  

 

1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública 15/06/2016 

Inscrição dos candidatos 15/06/2016 a 22/06/2016 

Avaliação dos candidatos 23/06/2016 

Divulgação do Resultado Final 24/06/2016 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Período: 15/06/2016 a 22/06/2016 

2.2 Inscrição: via e-mail para o endereço eletrônico: reufsm@gmail.com, assunto: 

seleção_bolsista 

2.4 Documento Obrigatório: Ficha de Inscrição do Bolsista (ANEXO I), que deverá ser 

enviada em anexo preenchida pelo candidato, sob pena de exclusão do processo 

seletivo. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A seleção será realizada conforme segue: serão realizadas entrevistas, mediante a 

ordem de chegada dos candidatos. As entrevistas abarcarão questões como a trajetória 

acadêmica do candidato e afinidade com as atividades a serem desenvolvidas na revista. 

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

execução das atividades propostas. A avaliação será qualitativa, ou seja, será 

selecionado o candidato que demonstrar melhor desempenho verbal, disponibilidade e 

afinidade com a proposta da bolsa.  

3.2 O horário e o local do processo seletivo serão informados aos candidatos com 

antecedência, via e-mail. 
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3.3 A seleção será valida para o período de 01/06/2016 a 31/12/2016 (período de 

vigência da bolsa). 

 

4. DA BOLSA E DAS VAGAS 

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

de 01/06/2016. 

 

Vagas Nº Projeto 

SIE 

Nome Projeto SIE Área de atuação Período da Bolsa 

01 037962 Projeto para o 

desenvolvimento e 

consolidação da 

revista de 

enfermagem da 

ufsm - reufsm 

Projeto de 

desenvolvimento 

institucional 

01/06/2016 a 

31/12/2016 

 

5. DOS REQUISITOS  

5.1 Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria no Curso 

de Graduação até o período final de vigência da bolsa.  

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

Aluno e na Plataforma Lattes. 

5.3 Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, 

para viabilizar pagamento da bolsa. Não será permitida conta poupança ou conta 

conjunta. 

5.4 Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, salvo Benefício 

Socioeconômico - BSE. 

5.5 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades da bolsa, a ser proposto 

pelo coordenador no ato da inscrição, em jornada de no mínimo 16 (dezesseis) horas 

semanais e no máximo 20 (vinte) horas semanais de atividades. 

5.6 Manter as condições de habilitação da indicação no período de vigência da bolsa. 

5.7 Ter aprovação em seleção pública, realizada pelo coordenador do projeto. 

5.9 O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da 

bolsa. 



 

 

 
 

3 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

 
 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO  

6.1 O resultado será divulgado por e-mail a todos os candidatos que tiverem participado 

do processo seletivo. 

6.2 A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador do Projeto e será de sua inteira 

responsabilidade. Cabe ao coordenador do Projeto a definição dos requisitos para 

seleção do bolsista, a realização da avaliação e seleção do bolsista e o julgamento dos 

recursos. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pelos Coordenadores dos Projetos. 

7.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail reufsm@gmail.com ou pelo 

telefone (55) 32209363 (Revista de Enfermagem). 

 

 

 

Santa Maria, 15 de junho de 2016. 

 

 

 

 

__________________________ 

Profa. Dra. Carmem Lúcia Colomé Beck. 

Coordenadora do Projeto. 

Editora da REUFSM. 

 (UFSM). 
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ANEXO I 

Ficha de Inscrição do Candidato 

 

Dados de identificação: 

1. Nome Completo: ________________________________________________ 

2. Matrícula: ___________________________ 

3. Semestre em que se encontra: ________________________________________ 

4. Data de nascimento: ___________ 

5. RG: ______________________ 

6. CPF: _____________________ 

7. E-mail para contato: ________________________ 

8. Telefone para contato: ________________________ 

 

Informações complementares: 

1. Link para acesso do currículo lattes: __________________________________ 

 

 

 

 

 

Informação importante: Solicita-se que, no dia da entrevista, o candidato esteja em 

posse de seus dados bancários (agência e número de conta corrente do Banco do 

Brasil ou Caixa Econômica Federal), para fim de que, caso seja selecionado, seus 

dados estejam completos para indicação à bolsa. 

 


