
                

 

Edital – Seleção de bolsista para o Setor de topografia – 

Colégio Politécnico 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE GEOTECNOLOGIAS. 

Projeto de Ensino – nº 054834/2022 

 
 

a) Número de Bolsas: 01 
 

O bolsista deverá: acompanhar a entrada e saída de equipamentos e fazer o 

registro do uso; manter atualizado o cadastro dos professores responsáveis 

pela retirada de equipamentos; Manter atualizada a agenda para futuro uso dos 

equipamentos; Auxiliar na manutenção dos equipamentos do setor e auxiliar 

nas aulas práticas dos cursos envolvidos e elaborar relatórios das atividades 

desenvolvidas. 

 

 
b) Prazo para inscrições: 

 

Do dia 06-05-2022 a 12-05-2022. As inscrições serão feitas exclusivamente 

pelo email: valviera@politecnico.ufsm.br 
 
 

 

c) Entrevista/seleção: 
 

A seleção ocorrerá presencialmente, pela análise da documentação 

encaminhada pelos (as) candidatos (as) e pela entrevista a ser realizada no dia 

13 de Maio de 2022, na sala E7, bloco E, a partir das 9:00hs. A ordem de 

entrevista será por ordem de chegada. O não envio de qualquer um dos itens 

da documentação exigida eliminará automaticamente o(a) candidato(a) da 

seleção. 

Os critérios de seleção são os seguintes: 
 

1) Grau de compatibilidade do curso de graduação com o perfil desejado para 

as atividades a serem desenvolvidas; 

2) Aproveitamento escolar satisfatório (verificado pelo histórico escolar); 
 

3) Conhecimentos em Sistemas de Informações Geográficas, especialmente 

em análise espacial e representações de dados, bem como de aplicativos Map 

Web (verificado por entrevista); 
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4) Capacidade de se ver no projeto, relacionando a importância da participação 

com o projeto pessoal (verificado por entrevista). 

d) Documentação exigida: 
 

Os (as) candidatos (as) deverão encaminhar por e-mail para confirmação da 

inscrição, os seguintes documentos em PDF: 

a) Comprovante de matrícula; 
 

b) Histórico escolar simplificado; 
 

c) Quadro, provisório, com horários disponíveis para atuação no projeto (20h 

semanais); 

d) E-mail para correspondência. 
 

e) Carta de motivação para a participação no projeto, sendo que deve ser 

elaborada a partir da leitura do projeto, o qual deve ser solicitado ao e-mail 

valviera@politecnico.ufsm.br 
 
 

 

OBS: Critérios de desempate. 
 

a) Disciplinas cursadas na área objeto da bolsa e respectiva carga horária; 
 

b) Notas obtidas nas disciplinas; 
 

c) Número de reprovações. 

 
 

e) Direitos e Obrigações: 
 

a) O bolsista selecionado terá os seguintes direitos: 
 

• Receber bolsa mensal no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), durante o período de vigência (Maio a Dezembro de 2022). 

• Estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, nos horários 

de atuação da bolsa; 

• Ter horário definido para o exercício de suas atividades como bolsista, sem 

prejuízo de suas demais atividades acadêmicas; 

• Receber orientações que se fizerem necessárias para o desempenho de suas 

atividades. 

b) O bolsista selecionado terá as seguintes obrigações: 
 

• Disponibilizar 20 (vinte) horas semanais para o cumprimento de suas 

atividades; 

• Manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários atualizados; 
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6) Divulgação da relação de candidatos inscritos: 12 de Maio de 2022. 

Divulgação dos resultados: 13 de Maio de 2022. 

 
 

 
Santa Maria, 06 de Maio de 2022. 


