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A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do projeto GEOPROCESSAMENTO 
COMO SUBSÍDIO À ANÁLISE AMBIENTAL TERRITORIAL (nº 043685), torna pública a abertura 
de inscrições para a seleção de acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em 
Geoprocessamento da UFSM, para Bolsa de Pesquisa, conforme Resolução N. 001/2013. 
 
1. CRONOGRAMA 
Atividade  Período 

Lançamento da chamada pública 06/03/2020 
Inscrição dos candidatos 06/03 a 11/03/2020 
Avaliação e seleção dos candidatos 12/03/2020 
Divulgação do resultado  13/03/2020 
 
 
2. DAS INCRIÇÕES 
2.1 Período 
As inscrições serão realizadas de 06/03 a 11/03/2020 exclusivamente pelo e-mail: 
anacaroline@politecnico.ufsm.br. 
2.2. Documentos Obrigatórios: Os candidatos deverão encaminhar por e-mail os seguintes 
documentos: 
a) Histórico Escolar 
b) Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e número de conta bancária; 
c) Carta motivacional informando o interesse em trabalhar no referido projeto e a disponibilidade 
de horários. 
 
2.3 Requisitos 
a) Poderão se inscrever estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento 
que não possuem nenhuma bolsa institucional. 
b) Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano de atividades da bolsa, a 
ser apresentado pelo coordenador após a seleção, em jornada de 20 (vinte) horas semanais de 
atividades. 
 
3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO  
3.1 Os resultados serão divulgados pelo site do Colégio Politécnico (Editais).  
3.2 A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador do Projeto e será de sua inteira 
responsabilidade, respeitando a Resolução N.001/2013. Cabe ao coordenador do projeto à 
definição dos requisitos para a seleção dos bolsistas (item 2.2), a realização da avaliação e o 
julgamento dos recursos, bem como agendar entrevista individual caso seja necessário;  



3.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente; 
3.4 O candidato aprovado através da divulgação do Resultado Final, deverá realizar a entrega 
dos dados bancários que serão utilizados para o recebimento da bolsa e do link para o Currículo 
Lattes. 
 
4 DA BOLSA E DAS VAGAS  
4.1 O projeto disponibilizará uma vaga, onde o candidato selecionado recebera 1 (uma) bolsa no 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dez meses, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) com início das atividades em 16 de março e fim das atividades em a 31 de dezembro de 
2020. 
 
5. DO BOLSISTA/ESTUDANTE 
5.1 Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria em cursos 
tecnológicos e de graduação até o período de vigência da bolsa. 
5.2 Estar registrado no projeto de pesquisa vigente na categoria participante ou 
colaborador em período concomitante ao pagamento da bolsa. 
5.3 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA, Portal do Aluno e na 
Plataforma Lattes. 
5.4. Possuir conta corrente pessoal, para viabilizar pagamento da bolsa. Não será permitida 
conta conjunta ou poupança. 
5.5 Não ter outra bolsa de qualquer natureza, salvo bolsas e benefícios que possuam a 
finalidade de contribui para a permanência e a diplomação de estudantes em situação de 
vulnerabilidade social. 
5.6 Apresentar os resultados parciais ou finais durante a JAI, indicando que é bolsista do Colégio 
Politécnico. 
5.7 Entregar relatório final até 31 de dezembro de 2020. 
 
 
Santa Maria, 06 de março de 2020. 
 
 
Profa. Dra. Ana Caroline Paim Benedetti  
Siape 1712380 
Coordenadora do projeto (nº 043685) 


