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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO 
 
 
 

EDITAL N° 14, DE 08 DE MARÇO DE 2016 
 

 

EDITAL DE RESULTADO DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA A UNIDADE DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO - UFSM 

 
 
 A Diretora da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo da Universidade 

Federal de Santa Maria torna público o resultado final da seleção para bolsista:  
 

1. SOBRE AS VAGAS: 
 

 
VAGA UNIVERSAL 

TURNO NÚMERO DE VAGAS 

Tarde 01 (uma vaga) 

CANDIDATOS TITULARES SELECIONADOS EM ORDEM ALFABÉTICA  

Kathiele Soares Bolzan dos Santos 

CANDIDATOS SUPLENTES SELECIONADOS EM ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 

1º lugar Larissa de Aquino Kavietz 

2º lugar Keila Cavalheiro de Oliveira 

3º lugar Eduarda da Silva 

 
 
 
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DO BOLSISTA: 

• Comprovante de matrícula ou solicitação de matrícula para o 1º semestre de 

2016 (exceto candidatos calouros) 

• Xerox e original do RG  

• Xerox e original do CPF 
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• Xerox e original do comprovante de residência atualizado (água, luz ou 

telefone) 

• UMA foto 3x4 atual 

• Ficha cadastral (disponível para ser preenchida na escola) 

• Comprovante dos dados bancários (agência e conta corrente) para 

pagamento da bolsa (Xerox de extrato bancário ou cartão) 
OBS: Os bancos cadastrados para pagamento das bolsas são Caixa Econômica 

Federal e Banco do Brasil. 

 

3. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO: os candidatos selecionados com TITULARES 

deverão entregar a documentação no dia 08 de fevereiro (terça-feira) no horário das 

9h às 11h30min ou 14h às 16h30min na secretaria da Unidade de Educação Infantil 

Ipê Amarelo.  

 
4. INÍCIO DAS ATIVIDADES: os candidatos selecionados como TITULARES 

deverão apresentar-se na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo no dia 09 de 
março de 2016 no horário indicado para bolsa e acertado com a coordenação 

pedagógica da escola. 

 
4.1 Quando ocorrerem novas vagas, os candidatos classificados como SUPLENTES 

serão convocados através de edital divulgado no sítio eletrônico da Unidade de 

Educação Infantil Ipê Amarelo (www.ufsm.br/ipeamarelo) e por correio eletrônico, 

sendo que é de inteira responsabilidade do candidato manter atualizado seu e-mail. 

 
4.2 Os candidatos classificados como SUPLENTES e com Benefício 

Socioeconômico (BSE) tem prioridade para preenchimento de novas vagas. Caso 

não haja selecionados para esta reserva de vaga, automaticamente serão 

chamados, por ordem de classificação, os candidatos que concorreram e foram 

selecionados na vaga universal. 

 

5.  DAS ATIVIDADES:  
a) As atividades do bolsista serão desenvolvidas na Unidade de Educação 

Infantil Ipê Amarelo, de acordo com a necessidade e em turma definida junto com a 

coordenação pedagógica da escola.   

http://www.ufsm.br/ipeamarelo
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b) Atuar, durante as 20h de trabalho, junto com os professores referência e 

educadores infantis nas diferentes atividades propostas junto com as crianças.  

 c) Participar, junto com os professores referência e educadores infantis, da 

elaboração dos planejamentos e relatórios. 

 d) O turno de trabalho e horário a ser cumprido, será indicado no momento da 

inscrição, a partir da disponibilidade do bolsista, cabendo ao mesmo, acatar 

integralmente essas definições sob pena de desligamento da bolsa.  

 

6. DA REMUNERAÇÃO:  
a) Enquanto no exercício de suas funções, o bolsista receberá uma bolsa no 

valor de R$450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) para 20h (vinte horas) de 

trabalho.   

 b) O bolsista não poderá acumular bolsa, independente do órgão financiador, 

conforme Resolução N.001/2013 que dispõe sobre concessões, critérios de acesso, 

permanência e suspensão de Bolsas Estudantis de Ensino, de Pesquisa e de 

Extensão da UFSM. Ocorrendo acumulação, o bolsista será automaticamente 

desligado da bolsa. 

 

 
Santa Maria, 08 de março de 2016. 

 
 
 
 

Prof.ª Viviane Ache Cancian 

Diretora 
Portaria UFSM Nº 71.404, de 25/06/2014, 

Publicada no D.O.U. de 30/06/2014 

IPÊ AMARELO ● CEBTT ● UFSM 


