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1) Número de bolsas: 01 com vigência de até 9 meses (01 de abril de 2020 até 31 de dezembro de 2020). 
Turno: tarde. 
 
2) Inscrições: de 09 de março de 2020 a 16 de março de 2020. As inscrições serão realizadas mediante o 
envio do comprovante (guia) de matrícula do candidato(a) para o e-mail laboratoriocarne.leite@gmail.com 
impreterivelmente até o dia 16/03/2020.  
 
3) Entrevistas/Seleção:  A seleção será no dia 23 março de 2020, às 13h30min, no Laboratório de Leite do 
Colégio Politécnico da UFSM. 
 
4) Atividades básicas: As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista envolvem basicamente transporte, 
recebimento, análises e industrialização do leite, manutenção, limpeza e sanitização de equipamentos, 
utensílios e instalações, bem como auxiliar nas demais atividades práticas. 
 
5) Direitos e Obrigações: 

a) O bolsista selecionado terá os seguintes direitos:  

• receber bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), durante o período de vigência (até 
31 de dezembro de 2020).  

• estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, nos horários de atuação da bolsa;  

• ter horário definido para o exercício de suas atividades como bolsista, sem prejuízo de suas demais 
atividades acadêmicas;  

• receber orientações que se fizerem necessárias para o desempenho de suas atividades. 
b) O bolsista selecionado terá as seguintes obrigações:  

• disponibilizar no mínimo 16 (dezesseis) até no máximo 20 (vinte) horas semanais para o 
cumprimento de suas atividades; 

• manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários atualizados; 

• assinar a Declaração de Frequência e Atividades de Bolsista até o 5° dia útil do mês subsequente ao 
trabalhado; 

• atender às demandas que vierem a ser exigidas pelos(as) coordenadores(as) dos projetos, para o bom 
desempenho das atividades relativas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no âmbito do Colégio 
Politécnico da UFSM. 

 
 

 
Santa Maria, 09 de março de 2020. 

 
 

Volmir Antonio Polli 
 
 

 


