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RESULTADO DA SELEÇÃO

EDITAL 03/2020/PROPLAN

SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE APOIO TÉCNICO AO  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFCSPA

 
A Pró-reitoria de Planejamento, considerando a necessidade de dar andamento ao processo sele�vo rela�vo ao Edital 03/2020,
interrompido parcialmente em ração da Pandemia, comunica:
 
1.  a interrupção total do sobrestamento do cronograma do Edital 03/2020 previsto no Capítulo 9, item 9.1. para os projetos abaixo
relacionados:

Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Acervo Acadêmico Digital na UFCSPA
Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos Administra�vos da PROPPG
Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de Eventos da UFCSPA
Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de implantação da polí�ca de saúde, bem-estar laboral e engajamento para força
de trabalho na UFCSPA
Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de Doação de Corpos para o Ensino e Pesquisa em Anatomia (PDC)
Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de gestão e desenvolvimento de ações culturais da UFCSPA

2. que em razão da situação emergencial imputada pela Pandemia as bolsas relacionadas no item 1 terão vigência de 05 (cinco) meses,
renováveis por, no máximo 01 (um) ano, de acordo com as necessidades da UFCSPA.
 
3. o RESULTADO PRELIMINAR da pontuação da Barema, de acordo com a análise da documentação apresentada pelos candidatos no ato
de inscrição rela�vo aos projetos constantes no item 1 é o que segue :
 

Candidato Projeto Resultado Preliminar
da Barema

ALINE HRYCYLO BIANCHINI
Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de implantação da polí�ca de
saúde, bem-estar laboral e engajamento para força de trabalho na
UFCSPA

68

ALINESALITE RAMOS SCHIEBLER Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de gestão e desenvolvimento de
ações culturais da UFCSPA 31

ANNA PAULA SANTANNA MORAES Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de Doação de Corpos para o
Ensino e Pesquisa em Anatomia (PDC) 3

CAROLINE DA ROSA DOS SANTOS Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 28

CHAIANNE HOSSA KOWALSKI
Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de implantação da polí�ca de
saúde, bem-estar laboral e engajamento para força de trabalho na
UFCSPA

26

EDILSON DE JESUS OLIVERIA JUNIOR Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG 30

ELISANDRA DUARTE RODRIGUES Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG 76

EMÍLIA ADAMS HILGERT Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 28

GABRIELA MARTINS TREZZI Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 0

GABRIELA SEIXAS VILLAR DE SOUZA Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 36

GUSTAVO LOPES DE SIQUEIRA Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG 42
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INGRIT MEDEIROS SEEHABER Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG

51

IVONICE OLIVEIRA SANTOS Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG 57

JÉSSICA GIRARDI FLORES Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de Doação de Corpos para o
Ensino e Pesquisa em Anatomia (PDC) 43

JULIA BERTOLUCCI DELDUQUE DE SOUZA Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de gestão e desenvolvimento de
ações culturais da UFCSPA 79

KAREN MAGNUS Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG 53

LAURA ISABEL MARCACCIO ARCE Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Acervo
Acadêmico Digital na UFCSPA 56

LETICIA DE CÁSSIA COSTA DE OLIVEIRA Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de gestão e desenvolvimento de
ações culturais da UFCSPA 100

LOÍZE AURÉLIO DE AGUIAR Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 34

LUCIANNA SILVEIRA MILANI Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 42

MALVINA DE CASTRO ROSA Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 19

MARIA EDUARDO DE FONTINELE
MACHADO LACERDA

Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de Doação de Corpos para o
Ensino e Pesquisa em Anatomia (PDC) 11

MARIA SOUZA CARDOSO
Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de implantação da polí�ca de
saúde, bem-estar laboral e engajamento para força de trabalho na
UFCSPA

6

MARJANA CHAGAS DE OLIVEIRA Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG 38

MARTINA MACHADO AMARAL
QUEIROLO

Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 8

MIRIAN TATIANE HUASMANN Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Qualificação dos Processos
Administra�vos da PROPPG 18

ODARA BARCELOS FERRÃO Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 12

PATRICIA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES
Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de implantação da polí�ca de
saúde, bem-estar laboral e engajamento para força de trabalho na
UFCSPA

22

PATRÍCIA ZUBRICKI Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de Doação de Corpos para o
Ensino e Pesquisa em Anatomia (PDC) 2

PAULA DE BONI DE LUCCHI Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Implantação do Núcleo de
Eventos da UFCSPA 18

TAINARA RAFAELA KOHLRAUSCH Bolsista de Apoio Técnico ao Programa de Doação de Corpos para o
Ensino e Pesquisa em Anatomia (PDC) 5

 
4. o  NOVO CRONOGRAMA rela�vo aos projetos mencionados no item 1 é o seguinte: 
 

Etapas Períodos

Resultado da análise da preliminar da pontuação da Barema, de acordo com a análise da
documentação apresentada na inscrição, após 18h 17/09

Prazo para interposição de recursos rela�vos à pontuação da Barema via SEI * 21 a 24/09

Divulgação do Resultado Final da pontuação da Barema, após 18h
25/09
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Convocação para a fase de entrevistas, após 18h 25/09

Período de realização das entrevistas por videoconferência 07 a 09/10  e  12 a 14/10

Divulgação do resultado PRELIMINAR da seleção dos bolsistas (pontuação da Barema e entrevista),
após 18h 19/10

Prazo para interposição de recursos rela�vos à entrevista 20 a 21/10

Divulgação do Resultado Final da seleção dos bolsistas, após 18 horas 23/10

Assinatura do Termo de Compromisso do Bolsista via SEI 28 a 28/10

Previsão de início das a�vidades (vide item 11.1) 02/11

* SEI - Sistema Eletrônico de Informações
 
5. a INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS e o  CADASTRAMENTO NO SEI se fará da seguinte forma:

o candidato poderá interpor recursos do resultado da pontuação da Barema e do resultado PRELIMINAR da seleção dos bolsistas
(pontuação da Barema e entrevista), agora, dentro dos períodos previstos no cronograma acima estabelecido;
os recursos serão realizados, através do Sistema Eletrônico de Informações, denominado SEI-UFCSPA;
o candidato que não possuir cadastro no sistema deverá realizá-lo em prazo hábil, qual seja, 24 (vinte e quatro) horas antes de
findar o prazo da interposição dos recursos através do link: h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0 , realizando
o preenchimento dos dados cadastrais solicitados;
após o envio dos dados cadastrais, o candidato receberá e-mail de confirmação de cadastro, no qual constará as demais instruções
para sua efe�vação. Na hipótese de não recebimento de e-mail de confirmação de solicitação de cadastro, o candidato deverá
entrar em contato imediatamente com a equipe de atendimento do Sistema Eletrônico de Informações, que deverá ser acionada
por meio do e-mail: falecomosei@ufcspa.edu.br;
realizado o cadastro e seguidas as demais instruções necessárias para efe�vação do usuário no sistema, o mesmo terá seu acesso
liberado em até 24 (vinte e quatro) horas;
para interposição de recursos, a cada fase, o candidato deverá acessar o sistema SEI-UFCSPA, no
endereço h�ps://sei.ufcspa.edu.br/externo, realizar seu login através do e-mail e da senha escolhidos a fim de proceder sua
interposição através de pe�cionamento com abertura processo novo com o nome  Processo de interposição de recursos referente
seleção de bolsas de apoio técnico e anexar via sistema o  Formulário denominado 005 - Requerimento interposição de
recurso (documentos dentro do sistema SEI-UFCSPA);
não serão considerados os recursos interpostos: a) fora do SEI-UFCSPA ou dos prazos estabelecidos no cronograma constante no
item 4; b) por e-mail, via postal ou qualquer outra forma de submissão diferente da prevista no Edital; c) sem fundamentação
plausível; d) Sem a correta iden�ficação do recorrente; e e) com descortesia e ofensa de qualquer espécie.
os resultados dos julgamentos dos recursos constarão de publicação simples do seu deferimento ou indeferimento na página
ins�tucional.

6. as entrevistas serão realizadas de forma remota, em dia, horário e plataforma informadas no período estabelecido no cronograma
constante no item 4.
 
7. os candidatos deverão acompanhar novas orientações sobre a referida seleção na página ins�tucional,
em h�ps://www.ufcspa.edu.br/trabalhe-na-ufcspa/bolsistas-de-apoio-tecnico/1392-edital-proplan-03-2020
 

                                                                                                                                                             
                                                              Porto Alegre, 17 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Dahmer, Pró-reitora de Planejamento, em 17/09/2020, às 17:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1067461 e o código CRC AE90BF71.
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