
 EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 

 Nº 002/2021 – 2° SEMESTRE DE 2021 

 O  Espaço  CrEativo,  projeto  de  ensino  do  Curso  de  Engenharia  Química  da 

 Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  torna  público  o  presente  Edital  de  Inscrição  e 

 Seleção  de  Novos  Membros  para  ingresso  no  mês  de  agosto  do  ano  de  2021,  no 

 atual 2° semestre letivo. 

 1  DO ESPAÇO CREATIVO 

 1.1  O  projeto  atua  com  o  intuito  de  potencializar  o  ensino  e  a  aprendizagem  do  Curso  de 

 Engenharia  Química  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  criando  um  espaço  de 

 empoderamento  educacional,  ensino  e  aprendizagem  ativa,  através  de  seus  debates, 

 eventos e projetos dentro e fora da sala de aula. 

 1.2  Os membros do projeto são alunos e professores do Curso de Engenharia Química. 

 1.3  O  local  sede  do  projeto  é  situado  no  2°  (segundo)  andar  do  Prédio  09B,  Departamento 

 de  Engenharia  Química,  do  Campus  de  Santa  Maria  da  Universidade  Federal  de  Santa 

 Maria (UFSM). 

 2  DOS PRÉ-REQUISITOS 

 2.1  São pré-requisitos essenciais para a participação do projeto: 

 a)  Estar  regularmente  matriculado  como  aluno  de  Graduação  em  Engenharia 
 Química  da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  ; 

 b)  Estar  cursando  entre  o  1°  (primeiro)  e  o  8°  (oitavo)  semestre  no  período  corrente  das 

 inscrições, conforme Item 4.1; 

 c)  Dispor  de,  no  mínimo,  8  (oito)  horas  semanais  para  as  atividades  do  projeto,  sendo  1 

 (uma)  hora  por  semana  para  permanecer  na  sala  do  projeto,  assim  que  as  atividades 

 presenciais forem retomadas. 



 3  DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 3.1  O  processo  de  seleção  dos  novos  membros  do  Espaço  CrEativo  será  realizado  através 

 de  4  (quatro)  etapas,  sendo  elas:  Inscrição,  conforme  Item  4;  Dinâmica,  conforme  Item 

 5; Entrevistas, conforme Item 6  e Processo Trainee,  conforme Item 7  . 

 3.2  O  candidato  que  atender  aos  pré-requisitos,  conforme  Item  2,  estará  apto  para  realizar 

 todas as etapas de seleção. 

 4  DAS INSCRIÇÕES 

 4.1  O  período  para  realização  das  inscrições  é  do  dia  17  de  dezembro  de  2021,  às  18 
 horas, ao dia 23 de dezembro de 2021, às 23 horas e 59 minutos. 

 4.2  O  candidato  deve  realizar  a  inscrição  através  do  site  do  Espaço  CrEativo,  na  aba 

 Processo Seletivo, o qual será divulgado nas redes sociais do Espaço CrEativo. 

 4.3  O  preenchimento  correto  do  formulário  é  de  responsabilidade  do  candidato,  a  ressaltar 

 que  os  campos  destinados  ao  endereço  de  e-mail  e  telefone  celular  serão  utilizados 

 como meio de comunicação, preferencialmente o endereço de  e-mail  . 

 4.4  Caso  haja  algum  preenchimento  incorreto,  ou  não  haja  confirmação  de  inscrição  dentro 

 do  período  previsto,  o  candidato  deve  entrar  em  contato  com  a  Equipe  do  Espaço 

 CrEativo, conforme Item 9. 

 5  DAS DINÂMICAS 

 5.1  Serão  realizadas  dinâmicas  em  grupos  entre  os  dias  11  de  janeiro  de  2021  e  12  de 
 janeiro de 2021, às 19 horas  . 

 5.1.1  Haverá tolerância de 10 (dez) minutos após o horário mencionado no Item 5.1. 

 5.2  As  dinâmicas  ocorrerão  por  videoconferência.  Caso  o  candidato  enfrente  algum 

 transtorno  com  a  conexão  de  Internet,  deverá  entrar  em  contato  com  a  Equipe  do 

 Espaço CrEativo, conforme Item 9. 

 5.3  Cada  candidato  participa  de  apenas  1  (uma)  opção  dos  dias  citados  no  Item  5.1,  o  qual 

 será  escolhido  baseado  na  disponibilidade  assinalada  no  formulário  disponível  no  site 

 citado no Item 4.2. 



 5.4  A  confirmação  do  dia  em  que  o  candidato  irá  realizar  a  dinâmica,  bem  como  o  link  para  a 

 videoconferência, serão realizadas via e-mail até dia  09 de janeiro de 2021  . 
 5.4.1  Caso  o  candidato  não  tenha  disponibilidade  nos  dias  citados  no  Item  5.1,  deverá 

 entrar em contato com a Equipe do Espaço CrEativo conforme Item 9. 

 5.5  A previsão de duração das dinâmicas é entre 1 hora e 30 minutos e 2 horas. 

 6  DAS ENTREVISTAS 

 6.1  Os  inscritos  serão  contatados  via  WhatsApp  para  agendamento  da  entrevista  via 

 videoconferência, de forma individual. 

 6.1.1  A  entrevista  poderá  ser  marcada  entre  os  dias  14  de  janeiro  de  2021  e  15  de 
 janeiro de 2021. 

 6.1.2  A  data  e  o  horário  da  entrevista  serão  marcados  pelo  WhatsApp  ,  de  acordo  com  as 

 informações coletadas no formulário preenchido no site citado no item 4.2. 

 6.1.3  Haverá tolerância de atraso de 10 (dez) minutos após o horário combinado. 

 6.2  O link para a videoconferência será mandado via  WhatsApp  . 

 6.3  A duração aproximada da entrevista será de 1 hora. 

 6.4  A  não  confirmação  da  data  de  entrevista  por  parte  do  candidato  acarretará  em  sua 

 eliminação do Processo Seletivo. 

 7  DO PROCESSO TRAINEE 

 7.1  Os  candidatos  aprovados  nas  etapas  descritas  nos  itens  5  e  6  receberão  um  e-mail 

 confirmando sua aprovação para o processo trainee. 

 7.2  A confirmação da aprovação para esta etapa ocorrerá no dia  16 de janeiro de 2021  . 
 7.3  O  processo  trainee  terá  duração  de  1  mês,  entre  as  datas  de  17  de  janeiro  de  2021  e 

 17 de fevereiro de 2021  . 
 7.4  Detalhes  do  funcionamento  do  processo  e  suas  etapas  específicas  serão  fornecidos 

 após o início do processo trainee. 



 8  DO RESULTADO FINAL 

 8.1  O  resultado  final  do  processo  de  seleção  de  novos  membros  do  Espaço  CrEativo  será 

 divulgado no  dia 21 de fevereiro de 2021  , via e-mail e redes sociais. 

 8.1.1  O  resultado  pode  vir  a  ser  divulgado  nas  redes  sociais  do  Espaço  CrEativo,  como  a 

 página do Facebook e perfil do Instagram. 

 8.1.2  Caso  o  candidato  não  queira  que  seja  divulgado  seu  nome  nas  redes  sociais,  em 

 caso  de  ser  aprovado,  o  mesmo  deve  estar  em  contato  com  a  Equipe  do  Espaço 

 CrEativo, conforme Item 9, antes do dia de divulgação citado no Item 8.1. 

 8.2  O  candidato  pode  solicitar  o  feedback  sobre  o  Processo  Seletivo  entrando  em  contato 

 com  a  Equipe  do  Espaço  CrEativo,  conforme  Item  9,  preferencialmente  retornando  o 

 e-mail  conforme Item 8.1. 

 8.2.1  A solicitação de  feedback  poderá ser feita até o  dia 28 de fevereiro de 2021  . 

 9  DOS ESCLARECIMENTOS 

 9.1  Em  caso  de  dúvida  ou  esclarecimento,  o  candidato  deverá  entrar  em  contato  com  a 

 Equipe do Espaço CrEativo através dos seguintes meios de comunicação: 

 a)  E-mail:  espacocreativo@ufsm.br  * 
 b)  Instagram:  https://www.instagram.com/espaco.creativo/ 

 * Entrar em contato preferencialmente pelo e-mail. 

 10  CRONOGRAMA GERAL 

 PROCESSO SELETIVO 2021/1 
 Inscrições 
 Dinâmicas 
 Entrevistas 

 Processo Trainee 
 Resultado Final 

 Solicitação de  feedback 

 17/12 a 23/12 
 11/01 a 12/01 
 14/01 a 15/01 
 17/01 a 17/02 

 21/02 
 28/02 

mailto:espacocreativo@ufsm.br
https://www.instagram.com/espaco.creativo/

