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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA – FIPE SÊNIOR/PRPGP/UFSM 

 
A coordenadora do projeto de pesquisa CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E MORFOLÓGICAS DE 

MORANGUEIRO EM FUNÇÃO DO SISTEMA DE FERTIRRIGAÇÃO E DA ORIGEM DAS MUDAS, 

Registro GAP nº 048642, torna pública a abertura de inscrições para seleção de bolsista de iniciação 

científica, destinada a acadêmicos regularmente matriculados no curso de Agronomia da UFSM/Campus 

Frederico Westphalen, para atividades no referido projeto em 2018.  

 

1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública 17/04/2018 

Inscrição dos candidatos 18/04/2018 a 23/04/2018 

Avaliação dos candidatos 24/04/2018 

Divulgação resultado preliminar 24/04/2018 

Período de Recursos contra resultado Preliminar 25/04/2018 

Análise Recursos 26/04/2018 

Divulgação do Resultado Final 26/04/201 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Período: 18/04/2018 até 23/04/2018 

2.2 Horário: manhã das 09:00h às 11:00h e a tarde das 13:30 às 16:30h. 

2.3 Local: bloco de Apoio I do campus de Frederico Westphalem. Sala 04. 

2.4 Candidatos: Acadêmicos do Curso de Agronomia do Campus de Frederico Westphalen 

2.5 Documento Obrigatório: Comprovante de matrícula atualizado; Cópia do Histórico escolar; Ficha de 

Inscrição do candidato a bolsista (disponibilizada para preenchimento no local de Inscrição). 

A responsabilidade pela Inscrição e entrega dos documentos é exclusivamente do candidato. 
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3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A seleção será realizada conforme segue:  

3.1.1  Análise do histórico escolar do candidato. Etapa classificatória. 

3.1.2  Entrevista presencial individual do candidato. A entrevista será realizada no dia 24/04/2018 pela parte 

da manhã e terá duração máxima de 15 minutos. Será avaliado se as competências e habilidades do candidato 

são compatíveis para execução das atividades propostas, bem como as experiências em atividades 

relacionadas à temática do projeto. O candidato terá que obter média superior a 7,0 nesta etapa.  

 Para a entrevista, após o período de inscrição, todos os candidatos receberão e-mail do Coordenador 

contendo o cronograma dos horários da entrevista. 

3.1.2 O candidato selecionado será aquele que obtiver maior nota no item 3.1.2 (em caso de empate será 

avaliada a maior nota do item 3.1.1). 

3.2 A seleção será válida para o período de 01/05/2018 a 31/12/2018. 

 

 

4. DA BOLSA E DAS VAGAS 

A bolsa, cujo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, terá duração de oito meses, a partir de 

01/05/2018, conforme disposto no Edital nº 003/2018 da PRPGP/UFSM. 

 

 

5. DOS REQUISITOS  

5.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Agronomia do Campus de Frederico Westphalen/ 

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

5.2 Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil para viabilizar pagamento da bolsa. Não será 

permitida conta poupança ou conta conjunta. 

5.3 Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza. 

5.4 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades da bolsa em jornada de 20 (vinte) horas 

semanais de atividades. 

5.5 O não atendimento dos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa. 

 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO  

6.1 Os resultados serão divulgados no site do Campus de Frederico Westphalen 

(http://w3.ufsm.br/frederico/). 
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6.2 A seleção do bolsista é prerrogativa da Coordenadora do projeto e será de sua responsabilidade, 

respeitando a resolução 01/2013 da UFSM e a RNA 023/2008do CNPq. Cabe a Coordenadora 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 pela Coordenadora do Projeto. 

7.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail denise@ufsm.br 

 

Frederico Westphalen, 17 de abril de 2018 

 

 

 

Denise Schmidt 

Coordenadora do projeto 

mailto:eloyelder@yahoo.com.br

