
 
 

 FACULDADE SANTA MARIA - FSM 

ESCRITA CIENTÍFICA  

EDITAL 01/2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VOLUNTÁRIOS 

PARA ATUAREM NA ESCRITA CIENTÍFICA DA FSM 

 

A escrita científicada Faculdade Santa Maria, torna público o presente EDITAL de 

seleção para admissão de dois discentes, para provimento do cargo de estagiários(as) voluntários 

(as), para comporem o quadro de assistente técnico e científico da escrita científica no período 

de seis meses (renovável por igual período). 

 

1. Da inscrição:  

1.1 As inscrições serão recebidas no período de 08 a 10 de fevereiro de 2021 via online por 

preenchimento do Google forms (https://forms.gle/baKXwnv85azsF2ez5)  

1.2 Documentação  

As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição (Google 

forms) dirigida à escrita científica acompanhada de cópia dos documentos: 

- Documento de identificação pessoal (RG e CPF em único arquivo); 

 - Link e pdf do Curriculum Lattes atualizado; 

- Histórico escolar (pdf)  

1.3 Requisitos: 

-Graduando regulamente matriculado da Faculdade Santa Maria que esteja cursando do quinto 

ao penúltimo semestre em um dos cursos da FSM. 

-Disponibilidade de 10 horas semanais de estágio (presencial ou remoto). 

-Conhecimento em Pacote office (word, excel e power point). 

 

2. Da seleção: 

 O Processo seletivo simplificado ocorrerá nas seguintes etapas: 

 2.1 - 1ª Etapa: Às 11:00h do dia 11 de fevereiro de 2021 – Homologação das inscrições (envio 

via e-mail). 

- 2ª Etapa: 12 de fevereiro de 2021- Avaliação do currículo lattes (Anexo I) e divulgação da 

ordem de entrevista (envio via e-mail). 

-3ª Etapa: Período da tarde (14 às 17 h) dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021- Entrevista 

(anexo II) por ordem de inscrição via Google meet. 

A banca será formada por 3 professores da FSM. 

3. Do resultado 

Os resultados serão divulgados no dia 19 de fevereiro a partir das 16 h via e-mail. 

  

https://forms.gle/baKXwnv85azsF2ez5


 
 

 

ANEXO I 

ANÁLISE CURRICULAR 

Requisito obrigatório 

-Ser estudante de graduação da FSM a partir 

do quinto semestre ao penúltimo semestre de 
um dos cursos da FSM. 

 

- Conhecimentos nas ferramentas do pacote 
Office 

- 

Requisitos não pontuáveis. 

REQUISITOS DESEJÁVEIS Pontuação 

Artigo científico 2 pontos/artigo 

Resumo em congresso internacional 0,8/resumo 

Resumo em congresso nacional 0,5/resumo 

Produção de livro  2 pontos/ produção 

Capítulo de livro 1 ponto/produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

ENTREVISTA 

Requisito obrigatório 

-Disponibilidade de 10 horas semanais 

- 

Requisito não pontuável. 

REQUISITOS DESEJÁVEIS Pontuação 

Interesse de escrever/desenvolver projetos 0-10 pontos 

Relacionamento interpessoal 0-10 pontos 

Habilidade para resolução de problemas 0-10 pontos 

Comunicação 0-10 pontos 

Média dos requisitos  
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