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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 
“FEIRA LIVRE DO POLITÉCNICO” 

Nº 044745 (Registro no Portal de Projetos UFSM) 
 

1) Número de bolsas: 01 

Atividades previstas: 1) Atender demandas de assistência técnica na área de produção de frutas, 
legumes e verduras dos feirantes, priorizando tecnologias de produção orgânica e agroecológica; 
Planejamento e execução de espaços de formação técnica dos agricultores; Ligação com os 
setores do Politécnico para suporte técnico; Participação de outras atividades da Polifeira, 
envolvendo a execução e avaliação do projeto. 

2) Prazo para inscrições: de 03 a 11 de março de 2020. As inscrições serão feitas exclusivamente 
pelo e-mail polifeiradaufsm@politecnico.ufsm.br, quando o candidato deve encaminhar os 
documentos constantes do item 4 deste edital. 

3) Seleção: Será realizada com base em duas etapas: 1ª) análise dos documentos solicitados 
para a confirmação da inscrição; 2ª) entrevista no dia 13 de março de 2019 às 13h30 na Sala A11 
somente com os selecionados na primeira etapa (serão comunicados por e-mail até dia 12 de 
março às 23h59). 

4) Os candidatos deverão encaminhar por e-mail para confirmação da inscrição, os seguintes 
documentos: a) Comprovante de matrícula;  b) Histórico escolar simplificado; c) Horário de aulas 
do candidato, sinalizando os momentos disponíveis para participação do projeto; d) Carta de 
motivação para a participação no projeto, a partir da visita e avaliação da pagina do projeto no 
Faceboock: https://www.facebook.com/PoliFeiradoagricultor/?tn-str=k*F.  

 

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 (março  - 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 20 (vinte) horas semanais para o cumprimento de suas atividades;  

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

 atender às demandas que vierem a ser exigidas pelo projeto “Projeto de extensão Feira 
Livre do Politécnico”, para o bom desempenho das atividades relativas ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão, no âmbito do Colégio Politécnico da UFSM. 

Santa Maria, 03 de março de 2020. 

Gustavo Pinto da Silva 
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