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EDITAL 16/2019 DE RETIFICAÇÃO– BOLSA DE MONITORIA 

 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM- LABORATÓRIO DE SIMULAÇÕES PRÁTICAS 
EM SAÚDE 

 
Venho por meio deste Edital de Retificação, alterar o edital 15/2019 nos 

seguintes itens: 
 
2. Pré-requisito do Candidato-2.1 lê-se: O candidato deverá ser aluno regular 

da Universidade Federal de Santa Maria, estar cursando o curso de Graduação de 
enfermagem. 2.2.3 lê-se: Estar cursando o curso técnico em enfermagem. 

 
5. Documentos Exigidos - Excluir cópia de histórico escolar; incluir 

entrevista individual. 
 
  6. Seleção- Fica excluído: O processo de seleção será realizado a partir do 

desempenho apresentado no Histórico Escolar e da análise da carta de motivação. Avaliar-
se-á o desempenho indicado no histórico escolar, como também a qualidade da carta de 
motivação. Lê-se: O processo de seleção será realizado a partir de entrevista individual, 
em que será acordado data , horário e local com os candidatos por e-mail para realização 
desta  e  da análise  da carta de motivação. Incluído 6.1- Da entrevista individual. 
Será realizada com os (as) candidatos (as), na qual será avaliado se as competências dos 
(das) estudantes são compatíveis para execução das atividades proposta e a 
disponibilidade de carga horária compatível com as demandas e necessidades deste. 
Pontuação máxima 5,00. Incluído 6.2- Da carta de motivação. Será realizada pelo 
candidato  no qual  deverá escrever sobre o interesse em participar da seleção. Pontuação 
máxima 5,00. 

7. Julgamento e classificação - Incluído: Serão aprovados os candidatos que 
obtiverem nota final igual ou superior a 7,00, respeitando o limite máximo de 10,0. O 
candidato contemplado será o que obtiver a maior nota. Os demais candidatos serão 
considerados reprovados. A relação dos candidatos em ordem decrescente de classificação 
será divulgada no sítio do Colégio Politécnico da UFSM. 

 
 

Santa Maria, 21 de maio de 2019. 

 

Valmir Aita 

Diretor 

 


