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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA  E 
TECNOLÓGICA 

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 
 

 

EDITAL Nº 043/2021 
 

ABERTURA DE VAGAS DE REINGRESSO PARA OS CURSOS TÉCNICOS DO 
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 

 
 

O Diretor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) torna 
público que, no período de 25 a 29 de agosto de 2021, estarão abertas as 
inscrições para Reingresso nos Cursos Técnicos Subsequentes e EJA-
EPT(PROEJA), referente ao segundo semestre de 2021, conforme quadro de 
vagas abaixo: 
 
 
1. CURSOS E NÚMERO DE VAGAS 

 

Curso Turno Número de Vagas 

Técnico em Automação Industrial Subsequente Noite 
2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

Técnico em Eletrônica Subsequente  Noite 
2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

Técnico em Eletrotécnica Subsequente Noite 
2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

Técnico em Eletromecânica Subsequente Noite 
2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

Técnico em Eletromecânica Integrado ao 

Ensino Médio EJA-EPT (PROEJA) 
Noite 

2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

6ª etapa/semestre – 03 vagas 

Técnico em Mecânica Subsequente Noite 
2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Subsequente  
Noite 

2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

Técnico em Soldagem Subsequente Noite 
2ª etapa/semestre – 03 vagas 

4ª etapa/semestre – 03 vagas 

Obs: O número de vagas poderá ser maior caso ocorra a desistência de alunos regulares 
atualmente matriculados. 

 
 
2. INSCRIÇÕES 

 
As inscrições deverão ser realizadas através do envio de e-mail para 

ingresso@ctism.ufsm.br. Serão analisados pedidos recebidos de 25 a 29 de agosto 
de 2021 (até 23h59min do dia 29/08/2021). 
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3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

Todos os candidatos deverão enviar, anexo ao e-mail, os documentos 
abaixo descritos: 

 

 Requerimento de Inscrição (ANEXO I deste edital)(cópia); 

 Histórico Escolar do Curso Técnico do CTISM correspondente à 

inscrição(cópia). 

 Para os cursos Subsequentes: Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia); 

 Para o curso EJA-EPT (PROEJA): Histórico Escolar do Ensino Fundamental 

(cópia); 

 Carteira de Identidade (cópia); 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia); 

 Título de Eleitor (cópia), para maiores de 18 anos; 

 Comprovante de quitação militar (cópia), para candidatos do sexo masculino; 

 01 (uma) foto 3x4 (recente); 

 
 

4. REQUISITOS PARA REINGRESSO  
 

 Ter concluído no CTISM, com aprovação, pelo menos até o primeiro 
semestre do Curso Técnico correspondente à inscrição para ingresso no 
segundo semestre do curso; 
 

 Ter concluído no CTISM, com aprovação, pelo menos até o terceiro 
semestre do Curso Técnico correspondente à inscrição para ingresso no 
quarto semestre do curso; 
 

 Ter concluído no CTISM, com aprovação, pelo menos até o quinto 
semestre do curso Técnico correspondente à inscrição para ingresso no 
sexto semestre do curso. 
 

Obs.: Se os candidatos obtiveram aprovação em parte das disciplinas descritas no 
item 4, também poderão enviar a solicitação de reingresso, e caberá à coordenação do 
curso analisar a viabilidade de adaptação curricular, observado o número máximo de 
vagas. Esses casos serão analisados após o preenchimento das vagas pelos candidatos 
com situação completa em relação ao item 4. 

 
 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Caso haja maior número de candidatos que as vagas oferecidas, estes 
serão classificados conforme os seguintes critérios: 

 

 Melhor desempenho acadêmico, considerando a média das notas obtidas 
em todas as disciplinas cursadas; 

 Em caso de empate, classifica-se o candidato com maior idade. 
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6. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 
 

A relação dos candidatos selecionados será divulgada no dia 30 de agosto 
de 2021, na página do CTISM (www.ctism.ufsm.br). 
 
 

7. OBSERVAÇÕES 
 

a) Este Edital atende a Organização Didática do CTISM; 
 

b) O CTISM se reserva o direito de não preencher todas as vagas, mesmo 
que haja candidatos suficientes inscritos, caso estes não entreguem a 
documentação necessária para a inscrição, listada no item 3 deste Edital. 
Informações adicionais poderão ser obtidas na Coordenação de Registros 
Escolares pelo e-mail ingresso@ctism.ufsm.br; 

 
c) O CTISM não se responsabiliza pela possibilidade de o processo de 

inscrição não ser completado por motivo de ordem técnica dos recursos 
computacionais, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação ou qualquer outra eventualidade que impossibilite o processamento 
de dados; 

 
d) Em razão da Pandemia de COVID-19, o segundo semestre de 2021 será 

ofertado em Regime de Exercícios Domiciliares Especiais – REDE, conforme a 
Resolução UFSM n. 024/2020, Resolução UFSM n. 042/2021 e Resolução UFSM 
n. 061/2021.  

 
e) Os candidatos selecionados ficam sujeitos aos horários de aulas 

estabelecidos pelo CTISM.   
 
f) Os candidatos aprovados/matriculados deverão apresentar, no retorno das 

atividades presenciais, o comprovante de vacina antitetânica (cópia). 
 
g) Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção e pelo 

Departamento de Ensino do CTISM.  
 
 

 Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, no vigésimo quarto dia do mês de 
agosto de 2021.  
 
 
                                                                                  Prof. Fabio Teixeira Franciscato 
                  Diretor em exercício do CTISM 
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ANEXO I 
REINGRESSO  

 
Sr. Diretor do Departamento de Ensino, 
  

Eu,__________________________________________________________,RG___

_____________________Endereço______________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________________Telefone (     ) 

_________________________  

 

Venho através deste requerimento solicitar: REINGRESSO, para o Curso Técnico 

em ________________________________________________do Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria.  

 
 
Estou ciente dos critérios de seleção estabelecidos no Edital Nº XX/2021 do 
CTISM. 
 
 

 
__________________________, _______ de ______________ de ________ 

                                                        Local                              Dia                    Mês                       
Ano 
 

 
__________________________________________ 

                                                                                                                    Assinatura                               
 
 
 
 
Anexar: 
Para Reingresso: 
- Histórico Escolar do curso correspondente à inscrição (cópia). 
 
 
 
 

 


