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Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Pró-Reitoria de Infraestrutura 

Coordenadoria de Obras e Manutenção 

Edital nº 01/2022-PROINFRA 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

A  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  por  meio  da  Pró-Reitoria de 

Infraestrutura,  torna  pública  a  abertura  de  inscrições  para  seleção  de  BOLSISTA 

acadêmico(a)  de  graduação  da  UFSM,  para  atuar  na  Coordenadoria de Obras e 

Manutenção, visando auxiliar em demandas específicas do setor (descritas no item 3 

deste Edital). 

 

 

1. Das Inscrições 

 

1.1. As inscrições para a seleção de bolsistas estarão abertas no período de 06 de 

abril a 12 de abril de 2022, apenas via e-mail: sgproinfra@ufsm.br. 

 

1.2. Será considerada válida  apenas  a inscrição que for enviada com a  ficha de  

inscrição  devidamente  preenchida  (Anexo  1), o histórico escolar e o 

comprovante de matrícula em formato PDF. 

 

1.3. Requisitos para inscrição: 

 

 Estar regularmente  matriculado(a)  na  UFSM  e  não  receber  outra  bolsa  

institucional  (exceto  bolsa  de  permanência,  como  o  caso  do  Benefício  

Sócio  Econômico – BSE); 

 Dispor de 16 horas semanais no turno da manhã, tarde ou misto; 

 Ter disponibilidade para realizar atividades presenciais eventuais no Campus 

UFSM de Santa Maria; 

 Atender aos outros requisitos do item 3 deste Edital. 

 

 

2. Do processo de seleção 

 

2.1.  Primeiramente,  realizar-se-á uma  pré-seleção  dos(as) candidatos(as)  por 

meio de análise da ficha de inscrição para verificar se os(as) inscritos(as) 

atendem aos requisitos do item 1.3 deste Edital. 

 

2.2. Na  sequência,  realizar-se-á  uma  entrevista  individual  online  com  cada 

candidato(a)  pré-selecionado(a),  na  qual  será  avaliado  se  as  
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competências  e habilidades deste(a) são compatíveis para a execução das 

atividades propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas 

à temática de atuação. 

 

2.3. Para a nota final do(a) candidato(a) serão adotas os seguintes critérios: 

 

Critérios Nota máxima 

Análise do Histórico Escolar 4,0 

Entrevista 6,0 

 

Para análise do Histórico Escolar será dada nota 4,0 para o(a) aluno(a) que 

obter nota 10 como média de todas as disciplinas e a proporção se aplica para as médias 

inferiores dos outros(as) candidatos(as). Para a Entrevista será dada uma nota máxima 

de 6,0 pontos pelo(a) servidor(a) da área em que o(a) aluno(a) ficará subordinado(a). 

 

2.4.  Serão classificados(as) os(as) alunos(as) que obterem as maiores médias a 

partir de 5,0 (cinco) e serão selecionados(as) os(as) candidatos(as) até o 

preenchimento das vagas, e/ou formação de cadastro reserva, a critério da 

PROINFRA. 

 

2.5. Será desclassificado(a) o(a) aluno(a) que tiver pontuação inferior a 0,5 (zero 

cinco) em qualquer uma das notas parciais e inferior a 5,0 (cinco) na nota 

total. 

 

2.6. Será  dada preferência  à  seleção  de  candidatos(as)  que  recebam  auxílio 

estudantil, em caso de empate. 

 

2.7. Os resultados preliminares serão apresentados no site da UFSM na área de 

EDITAIS, a partir do dia 25 de abril de 2022. 

 

3. Das Vagas 

 

Nº de Vagas Atividades Requisitos 

01 

- Produzir documentação técnica 

para projeto de sinalização de 

indicação do Campus central da 

UFSM; 

- Produzir mapas setoriais 

humanizados do Campus para 

placas de sinalização dos Centros 

de Ensino e unidades 

administrativas; 

- Produzir mapa geral humanizado 

- Estar cursando Arquitetura e 

Urbanismo entre o 5º e o 9º 

semestres; 

- Ter experiência – comprovar 

através de portfólio digital - em 

produção de mapas humanizados, 

com utilização de softwares de 

edição de imagem – Photoshop ou 

similar. (Este material deverá ser 

apresentado durante a entrevista.) 
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do Campus central; 

- Participar da revisão e 

atualização do Manual de 

Sinalética da UFSM; 

- Participar da elaboração da 

informação digital a ser inserida 

em QR Code na sinalização. 

01 

- Produzir documentação técnica 

para projeto de sinalização de 

indicação do Campus central da 

UFSM; 

- Produzir modelos em planta 

baixa do Campus para placas de 

sinalização dos Centros de Ensino 

e unidades administrativas; 

- Participar da revisão e 

atualização do Manual de 

Sinalética da UFSM; 

- Participar da elaboração de 

projetos de sinalização de trânsito 

no Campus central; 

- Participar da elaboração da 

informação digital a ser inserida 

em QR Code na sinalização. 

- Estar cursando Engenharia Civil 

entre o 5º e o 9º semestres; 

- Ter experiência em uso de 

software de ambiente CAD; 

- Recomendável experiência em 

software GIS e elaboração de 

projetos. 

 

3.1. O edital 01/2022 tem validade de um ano e ficará a critério da Pró-Reitoria de 

Infraestrutura a utilização destas vagas imediatamente, ou posterior, dentro de 

suas necessidades. 

 

4. Da carga horária e do valor da bolsa 

 

4.1. O(A)  bolsista  deverá  ter  disponibilidade  de  16h  semanais,  as  quais 

correspondem à remuneração de R$ 360,00 mensais (trezentos e sessenta 

reais). 

 

4.2. O início das atividades será em 27/04/2022 e a bolsa  poderá  ser prorrogada 

ou cancelada de acordo com as possibilidades e necessidades da 

PROINFRA. 

 

 

5. Do cronograma 

 

Atividade Período 
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Inscrições 06 a 13 de abril de 2022 

Pré-seleção dos(as) candidatos(as) 14 de abril de 2022 

Chamada para entrevista via E-mail 14 de abril de 2022 

Entrevistas presenciais ou virtuais 18 a 20 de abril de 2022 

Resultado preliminar e envio de recurso 25 de abril de 2022 

Resultado final 26 de abril de 2022 

Inicio das atividades 27 de abril de 2022 

 

 

6. Disposições Gerais 

 

6.1. O(A) candidato(a)  selecionado(a)  deverá  ter  ou  prontamente  providenciar 

conta  corrente,  em  seu  nome  (onde  seja  o  titular),  para  o  recebimento  de  

bolsa mensal. A conta não poderá ser conjunta. 

 

6.2. Caberá ao(à) candidato(a) acompanhar, através do site de Editais da UFSM, em 

www.ufsm.br, eventuais retificações e alterações deste Edital, bem como 

Editais de Convocação, durante o período de vigência desta seleção. 

 

6.3. Os casos omissos deste edital deverão ser resolvidos diretamente com a Pró-

Reitoria de Infraestrutura. 

 

6.4. Outras  informações  podem  ser  obtidas  pelo  e-mail sgproinfra@ufsm.br 

 

 

Santa Maria, 31 de março de 2022. 

 

 

 

http://www.ufsm.br/
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA – PROINFRA 

 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: 

MATRÍCULA: 

E-MAIL: 

 

1. CURSO: 

(  ) Arquitetura e Urbanismo 

(  ) Engenharia Civil 

(  ) Outro 

 

2. Está regularmente  matriculado(a)  na  UFSM?  

(  ) SIM (  ) NÃO 

 

3. Recebe auxílio estudantil?  

(  ) SIM (  ) NÃO 

Se sim, qual?   

 

4. Dispõe de 16 horas semanais para realizar as atividades descritas neste Edital?  

(  ) SIM (  ) NÃO 

 

5. Tem disponibilidade para realizar atividades presenciais eventuais no Campus UFSM 

de Santa Maria? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

 

6. Semestre que está cursando: 

(  ) 5º 

(  ) 6º 

(  ) 7º 

(  ) 8º 

(  ) 9º 

(  ) Outro 
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7. APENAS para alunos(as) do curso de Arquitetura e Urbanismo: 

a) Tem experiência em produção de mapas humanizados, com utilização de softwares 

de edição de imagem – Photoshop ou similar? Este material deverá ser apresentado 

durante a entrevista. 

(  ) SIM (  ) NÃO 

Se sim, escreva sobre a experiência: 

 

 

 

 

 

8. APENAS para alunos(as) do curso de Engenharia Civil: 

a) Tem experiência em uso de software de ambiente CAD? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

Se sim, escreva sobre a experiência: 

 

 

 

 

 

b) Tem experiência em uso de software GIS e elaboração de projetos? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

Se sim, escreva sobre a experiência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, _______de Abril de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


