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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE ENSINO 

“PROJETO DE MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA DO COLÉGIO 
POLITÉCNICO DA UFSM” 

 
PROJETO Nº 052458 

 
1) Número de bolsas: 2 vagas 
 
O Setor de Tecnologia da Informação (STI) desempenha o suporte de 

primeiro nível aos servidores e alunos do Colégio Politécnico, viabilizando a 
resolução rápida de problemas técnicos e de software. 
Realiza também a manutenção de equipamentos de informática e transporte 
para os respectivos locais de instalação, ativação e manutenção de ramais 
telefônicos internos dentro da instituição. 
No atendimento aos alunos e professores nos laboratórios de informática e 
auditório presta acompanhamento em determinadas aulas, palestras e 
congressos onde o setor desempenha a assistência técnica para garantir o 
funcionamento dos recursos de TI. 
Anualmente realiza a instalação e reinstalação de softwares nos computadores 
dos laboratórios, onde são formatados com sistema operacional atualizado e 
softwares específicos por laboratório. 
Nestas atividades, os bolsistas aprendem sobre as questões técnicas, instalação 
e manutenção de hardware e software, resolução de problemas, interação com 
os usuários, documentação de sistemas, escalonamento de tarefas entre outros. 

 
 

2) Prazo para inscrições: 
Do dia 16 de setembro de 2022 até dia 03 de outubro de 2022 às 12h. As 
inscrições serão feitas exclusivamente pelo e-mail: 
suporte@politecnico.ufsm.br. A relação dos inscritos será publicada no dia 
04 de outubro de 2022. 
 

3) Seleção: 
 
A seleção ocorrerá através da análise da documentação encaminhada pelos(as) 
candidatos(as) e uma entrevista presencial que ocorrerá no dia 05 de outubro 
(quarta-feira), nos seguintes horários: 
 Manhã: Das 10:30h às 11:30h. 
 Tarde: Das 14h às 15h. 

 
Os critérios de seleção são os seguintes: 
 

A – Ter disponibilidade de, pelo menos dois dias da semana no turno da noite; 
B – Aproveitamento escolar satisfatório (verificado pelo histórico escolar); 
C – Capacidade de se ver no projeto, relacionando a importância da 
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participação com o projeto pessoal (verificado por entrevista); 
D – Exemplificação da capacidade técnica, argumentando como pensa a 

execução do projeto, relacionando pontos fortes e pontos fracos (verificado por 
entrevista); 

E – Devido a especificidade da atividade será levando em conta o 
conhecimento do candidato nas atividades inerentes do setor; 

F – Nota atribuída pelo avaliador, relativo ao grau de aproveitamento do 
curso e como lhe percebe para as necessidades do projeto (percepção do 
coordenador). 

4) 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) Apontamentos de horários disponíveis para participar das atividades do 

projeto. 

5) 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 (01 de outubro a 31 
de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado até fevereiro de 
2023). 

● 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. 

 

6) Divulgação dos resultados: 
Os resultados serão divulgados no dia 06 de outubro de 2022. 

 
Santa Maria, 16 de setembro de 2022. 

 

 

Elton Sommer 
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Coordenador do Projeto  


