
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
Edital 002/2019 FIPE-SENIOR/UFSM  

Seleção de Bolsista de Iniciação Científica 

 
A Coordenadora do Projeto de Pesquisa “ COLÉGIO POLITÉCNICO – TRAJETÓRIA E EDUCAÇÃO ” 
torna pública a abertura de inscrições para seleção de bolsista para atuar em tal projeto. 
 
1. CRONOGRAMA 

Lançamento da chamada pública 18/04/19 

Inscrições dos candidatos 22 à 25/04/19 

Avaliação dos candidatos  26/04/19 

Divulgação do resultado final 30/04/19 

 
2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1 Período: 22/04/19 até 25/04/19. 
2.2 Inscrição: ocorrerá via e-mail cdvcardoso@gmail.com, devendo ser anexados ao e-mail, 
OBRIGATORIAMENTE: 
a) comprovante de matrícula 
b) histórico escolar 
c) cópia do Currículo Lattes 
d) cópia do cartão da conta corrente ativa, em qualquer banco, desde que no nome e CPF do 
aluno (não serão aceitas contas poupança ou conta Fácil da Caixa Econômica Federal, conta 
conjunta ou conta de terceiros). 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO  
Será realizado contato via email com todos os candidatos inscritos para agendamento das 
entrevistas, que ocorrerão no turno da manhã do dia 26/04/2019. As entrevistas serão realizadas 
pela coordenadora do projeto de pesquisa. 
 
4. DAS VAGAS E REMUNERAÇÃO 
Será disponibilizada uma cota (01), cujo valor será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, e 
terá duração de oito meses a partir de 01/05/2019 até 31/12/2019. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES 
5.1 Serão atribuições do candidato selecionado: 
- participar de todos as etapas previstas no cronograma do referido projeto; 
- auxiliar na redação e digitação do relatório de pesquisa; 
- apresentar os resultados da pesquisa em seminários, congressos, encontros ou afins. 
- entregar relatório da bolsa até 31 de dezembro de 2019. 
 
6. DO BOLSISTA/ESTUDANTE 
6.1 Estar de acordo com o cumprimento das atividades conforme item 5.1; 
6.2 Respeitar o período de inscrição e apresentar a documentação, conforme exposto no item 2 
desta Chamada Pública; 
6.3 Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa, exceto aquelas que possuam objetivos 
assistenciais, de manutenção ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq). 
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6.4 Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano de atividades da bolsa, a 
ser apresentado pela coordenadora após a seleção, em jornada de no máximo 20 (vinte) horas 
semanais de atividades. 
6.5 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA, Portal do Aluno e na 
Plataforma Lattes.  
6.6  Entregar relatório final até 31 de dezembro de 2019. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 
7.1 A seleção do bolsista é prerrogativa da Coordenadora do Projeto e será de sua inteira 
responsabilidade, respeitando a resolução 01/2013. 
7.2 O resultado será divulgado na página do Colégio Politécnico da UFSM. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenado do Projeto. 
8.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail cdvcardoso@gmail.com ou pelo telefone 
3220-9419 ou 3220-9420 (ramal 257). 
 
 
 

Santa Maria, 22 de abril de 2019. 
 
 

Profª. Drª. Claire Delfini Viana Cardoso 
Coordenadora do Projeto nº 050217 
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