
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA 
FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DE NÚCLEO DE COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO DO PROJETO DE EXTENSÃO “Ações extensionistas para o 
desenvolvimento do cooperativismo” 

 
O Colégio Politécnico da UFSM, por meio do Projeto de Extensão “Ações extensionistas 
para o desenvolvimento do cooperativismo”, registrado no SIE sob o n.º 043794, torna 

público que no período de 24 de fevereiro a 08 de março de 2017 receberá inscrições de 

interessados em participar da Formação para Coordenadores de Núcleo de Cooperativas de 

Crédito.  

 

1. OBJETO 
 

1.1 O presente edital tem como objetivo selecionar até 50 coordenadores de núcleo de 

cooperativas de créditos para participar da Formação para Coordenadores de Núcleo de 

Cooperativas de Crédito, com carga horária total de 184 horas, sendo 104 horas presenciais e 

80 horas na modalidade à distância (EaD). Esta iniciativa visa qualificar estes coordenadores 

que atuam como elo entre a cooperativa e a comunidade. Tão relevante trabalho, normalmente 

exercido voluntariamente, pode ser potencializado a partir desta formação, já que os 

coordenadores atuam como multiplicadores e fomentadores do cooperativismo na 

comunidade.  

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 Os(as) candidatos(as) deverão satisfazer os seguintes requisitos: 

 

a) Ser coordenador de núcleo de alguma cooperativa de crédito do Rio Grande do Sul; 

b) Participar de encontros presenciais, uma vez por mês, nas sextas-feiras, durante a 

vigência da formação, nos períodos da tarde e noite, com duração de oito horas cada 

um; 
c) Participar de atividades à distância, via computador, por meio da plataforma Moodle; 
d) Participar de, no mínimo, 75% dos encontros presenciais e das atividades à distância.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 Os interessados deverão manifestar seu interesse para gestão da cooperativa da qual 

for coordenador de núcleo. A cooperativa deverá apresentar a documentação dos interessados 

no local, período e horários indicados: 
Local: Sala E-27, do Bloco E do Colégio Politécnico da UFSM. Av. Roraima, n° 1000, 

Campus UFSM, Prédio 70, Bairro Camobi, Santa Maria – RS.  

Período: 24/02/2017 a 08/03/2017. 

Horário: das 14 horas às 18 horas. 

 

3.2 São requisitos exigidos para inscrição: 

 
a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo a este edital); 

b) Cópia do Registro Geral (Carteira de Identidade) e Cadastro Nacional de Pessoa Física 

– CPF; 

c) Documento que comprove o exercício corrente de atividade de coordenador de núcleo 

(Declaração atual ou outro documento atual emitido pela cooperativa de crédito); 



4. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
4.1 A avaliação das inscrições será realizada por uma comissão formada por três docentes 

participantes do projeto de extensão. 

 

4.2. Os interessados serão avaliados obedecendo ao critério mínimo de estar em exercício 

na função de coordenador de núcleo de alguma cooperativa de crédito do Rio Grande do Sul. 

No caso de o número de inscritos aptos a participarem da formação ultrapassar as 50 vagas 

disponíveis, será realizado um sorteio. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INÍCIO DO PROJETO 
 
5.1 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 10 de março de 2017, mediante 

publicação no site do Colégio Politécnico da UFSM: www.politecnico.ufsm.br  

 

5.2 A primeira atividade presencial do projeto será realizada no dia 24 de março de 2017, 

com início às 14h no Colégio Politécnico da UFSM. 

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 O pedido de inscrição ao presente processo de seleção, obriga o(a) interessado(a) ao 

cumprimento de todos os termos do presente Edital, correspondendo sua inscrição à aceitação 

de todas as condições e obrigações. 

 

6.2 O Colégio Politécnico da UFSM reserva o direito de anular, revogar ou alterar o 

presente Edital e o respectivo processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou, de 

acordo com a conveniência administrativa, técnica ou financeira, mediante notificação prévia, 

sem que caiba aos participantes, qualquer direito a indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

 

 

 

Santa Maria, 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Murad Velloso Ferreira 

Coordenador do Projeto 

 

  



Anexo  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM 

PROJETO DE EXTENSÃO SIE n.º 043794 – Ações extensionistas para o 
desenvolvimento do cooperativismo 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Endereço Residencial:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Cidade:_____________________________________________________________________ 

Telefones: (    ) _________________ (    ) __________________  

Nº da Carteira de Identidade:___________________________________________________ 

N.º do CPF:_________________________________________________________________ 

 

Declaro estar ciente com todos os termos do presente edital de seleção pública para 

preenchimento de vaga para a Formação de Coordenadores de Núcleo de Cooperativas de 

Crédito, concordando integralmente com os mesmos e me responsabilizo pelas informações 

prestadas. 

 

Nesses termos, pede deferindo: 

 

Santa Maria, _______ de _________________________ de 2017. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Requerente 

 

 
 


