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SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), por meio do Projeto de Ensino 

“Notas de Matemática”, com registro no SIE sob número 057086, torna pública a abertura de 

inscrições para seleção de acadêmicos de graduação da UFSM para Bolsa de Assistência 

Estudantil, conforme Resolução 01/ 2013 – UFSM e Regulamento de Bolsas do CTISM. 

 

1. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento da chamada pública 28/ 03/ 23 

Inscrições dos candidatos 28/ 03/ 23 e 29/ 03/ 23 

Avaliação dos candidatos 30/ 03/ 23  

Divulgação do resultado preliminar 30 / 03/ 23 

Registro de recursos por parte dos candidatos 30/ 03/ 23 

Análise dos recursos 31/03/ 23 

Divulgação do resultado 31/ 03/ 23 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

Para realizar a inscrição o estudante deverá preencher a Ficha de Inscrição (anexo I) e enviá-

la das 0h do dia 28/ 03/ 22 até às 15h do dia 29/ 03/ 2023 para o e-mail suzibopp@gmail.com, 

com o assunto “Seleção de Bolsistas Notas”. 

 

.  

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A seleção será realizada com base na Ficha de Inscrição. 

3.2 A seleção será válida para o período de 01/04/2023 a 01/01/2024. 

3.3 Ser aprovado neste processo seletivo não implica no recebimento imediato das bolsas. A 

liberação do pagamento das bolsas será condicionado à liberação de recursos por parte das 

instâncias competentes. Desta forma, a presente Chamada Pública gera somente uma 

expectativa de direito. 

3.5 Descrição da vaga: 

3.5.1 Os candidatos devem ser estudantes matriculados em curso de graduação da UFSM, 

mais especificamente, em Matemática licenciatura ou bacharelado; 



3.5.2 Estudantes com disponibilidade de trabalhar no turno diurno; 

3.5.3 O candidato precisa ser proativo, criativo, com bom relacionamento interpessoal, 

possuir capacidade de produzir materiais digitais com a utilização de editores de texto, 

aplicativos como Canva, por exemplo e saber trabalhar em grupo; 

3.5.4 O candidato desenvolverá as atividades de acordo com o respectivo plano de trabalho 

proposto pelo coordenador do projeto.  

 

 

4. ÁREA DE ATUAÇÃO, NÚMERO DE VAGAS E REQUISITOS. 

 

O candidato selecionado irá atuar na área de ensino de Matemática e, portanto, deve ser 

acadêmico(a) do curso de Matemática licenciatura ou bacharelado, devidamente matriculado 

na UFSM. Será disponibilizada UMA bolsa de estudos.  

 

 

5. CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES 

 

Os candidatos à vaga como bolsista do projeto “Notas de Matemática” deverão dispor de 

carga horária semanal de 20 horas, cumprindo-as especialmente no turno diurno. As 

atribuições do candidato selecionado serão dispostas ao longo do projeto e estão 

relacionadas, principalmente, à redação, elaboração e desenvolvimento de material didático 

de Matemática e à confecção de materiais auxiliares (vídeos, imagens, áudios etc). Também 

fará parte das atribuições do bolsista a participação em reuniões com a coordenadora do 

projeto e seus colaboradores. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

● Os candidatos selecionados deverão providenciar conta corrente em seu nome.  

● Os recursos das bolsas serão concedidos conforme disponibilidade orçamentária. 

● Os selecionados com carga horária de 20 horas receberão uma bolsa de ensino 

mensal no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). 

● A presente seleção é válida de 01/04/2023 a 01/01/2023. O bolsista será avaliado 

trimestralmente pela coordenação do projeto. 

● Os selecionados não poderão acumular outra modalidade de bolsa institucional (PET, 

PRAE, FIPE, FIEX, entre outras), exceto aquelas vinculadas a moradia, alimentação 

e transporte. 

● Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto. 

● Outras informações podem ser obtidas pela coordenadora do projeto pelo telefone 

(55)9973-2348. 

 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, 28 de abril de dois mil e vinte e três. 

 

Profª Suziane Bopp Antonello 

Coordenadora do projeto 

NOTAS DE MATEMÁTICA 

 
 
 



 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: Curso:  Semestre: 

 
 

  

Número de matrícula: RG: CPF: 

   

Banco: Agência: Conta: 

   

Endereço: 

 
 

Celular (número): E-mail: 

  

Como você poderia cumprir as 20 h semanais? Escreva um possível cronograma 
que você poderia disponibilizar para desenvolver as atividades do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escreva como você poderia contribuir para o projeto. Descreva sua personalidade 
e porque gostaria de trabalhar como bolsista de projeto de ensino no CTISM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 


