Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências Sociais e Humanas
Departamento de Turismo

EDITAL 005/2021-DEPARTAMENTO DE TURISMO
SELEÇÃO DE BOLSISTA FIPE/UFSM

O Departamento de Turismo do CCSH/UFSM, através do projeto institucional FIPE, torna público o presente
edital para seleção de bolsistas, de acordo com a Resolução 001/2013-UFSM e a RN 023/2008 do CNPq, sob as seguintes
especificações:
1. CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Lançamento Chamada Pública

PERÍODO
08/06/2021

Inscrição dos candidatos

08/06/2021 a 21/06/2021

Avaliação dos candidatos

22 a 25/06/2021

Divulgação do Resultado Final

29/06/2021

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Período: 08/06/2021 a 21/06/2021.
2.2 As inscrições serão efetuadas através do preenchimento da Ficha de Inscrição (ANEXO I) e do Questionário sobre
habilidades e competências (ANEXO II), que deverão ser enviadas ao e-mail deptoturismo@ufsm.br, juntamente com o
histórico escolar e a cópia do Currículo Lattes (o cadastro pode ser realizado na plataforma Lattes – CNPQ, acessar
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio ).
2.3 Será considerada válida apenas a inscrição dos/as candidatos/as que preencherem todos os campos da Ficha de
inscrição (ANEXO I), do Questionário sobre habilidades e competências (ANEXO II), e encaminharem o histórico escolar
e a cópia do Currículo Lattes no prazo estabelecido.

3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1 A seleção constitui-se de análise de currículo, histórico escolar e do Questionário sobre habilidades e competências,
considerando a compatibilidade para execução das atividades propostas, bem como as experiências em atividades
relacionadas à temática do projeto.
3.2 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente.
3.3 A seleção será válida para o período de 01/07/2021 a 28/02/2022.
4. DA BOLSA E DAS VAGAS
4.1 A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração de até oito meses, a partir de 01/07/2021.
Vagas

Projeto

Nome Projeto

Requisitos para ingresso

01

053924

Planejamento e avaliação de processos
administrativos e atividades em

Matricula regular no curso
de Gestão de Turismo
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organizações públicas – linha de pesquisa:
Desenvolvimento do Turismo

5. DO BOLSISTA/ESTUDANTE
5.1 São requisitos exigidos do estudante para o recebimento da bolsa:
5.1.1 Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria no curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Turismo.
5.1.2 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no Portal do Aluno.
5.1.3 Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq.
5.1.4 Possuir conta corrente ativa, no nome e CPF do aluno beneficiário, em qualquer banco, para viabilizar implantação
da bolsa. Não será realizado o pagamento em contas poupança de qualquer banco, conta fácil da Caixa Econômica
Federal, conta conjunta de qualquer banco ou conta de terceiros.
5.1.5 Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que possuam objetivos assistenciais, de manutenção
ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq).
5.1.6 Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano de atividades da bolsa, a ser proposto pelo
coordenador no ato da inscrição, em jornada de 20 (vinte) horas semanais de atividades.
5.1.7 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, a ser proposto pelo orientador no ato da
inscrição (ANEXO III).
5.2 O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os resultados serão divulgados e informados por e-mail aos inscritos.
6.2 A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador do Projeto e será de sua inteira responsabilidade, respeitando
a resolução 01/2013. Cabe ao coordenador do Projeto a definição dos requisitos para seleção dos bolsistas, a realização
da avaliação e seleção do bolsista e o julgamento dos recursos.
6.3 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente e, em caso de empate, serão considerados os
seguintes critérios:
6.3.1 Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas;
6.3.2 Maior número de experiências e atividades relacionadas à temática do projeto.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadora do Projeto.
7.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail deptoturismo@ufsm.br
Santa Maria, 07 de junho de 2021.
Dalva Maria Righi Dotto
Coordenadora do Projeto
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA EDITAL 005/2021
NOME COMPLETO:
CURSO:

UNIDADE:

SEMESTRE:

N.º MATRÍCULA:

RG:

CPF:

ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONE(S) PARA CONTATO (COM DDD):
E-MAIL(S) PARA CONTATO:
POSSUI BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO? ( ) SIM ( ) NÃO
TRABALHA FORA DA UFSM? ( ) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ONDE?
DADOS BANCÁRIOS:*
BANCO:
AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

*Observar: a) a conta deve ser do tipo Corrente (Conta Corrente); b) o titular da conta deve ser a/o candidata/o à bolsa,
ou seja, a conta não pode ser de terceiros e c) a conta não pode ser conjunta.
QUADRO DE HORÁRIOS
(Escreva os horários disponíveis para a atividade de bolsista - deve somar 20h)
TURNO

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Manhã
Tarde
Noite
Eu, candidato(a) à bolsa, declaro:
1º) Ser estudante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em situação regular (matriculado); e
2º) Não estar vinculado a outra bolsa, independente do órgão financiador.
Data da inscrição:

Assinatura do(a) candidato(a) (pode ser digitalizada):

......./......./............
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ANEXO II
EDITAL 005/2021 – Departamento de Turismo
Questionário sobre habilidades e competências
1. Nome:
2. Descreva experiência anterior como bolsista (Projeto/local; atividades desenvolvidas)
3. Descreva experiência anterior com atividade remunerada, que não seja através de bolsa (Local/Empresa; atividade
desempenhada)
4. Descreva experiência anterior com atividade de voluntariado (Local / Instituição; atividade desempenhada)
5. Habilidades complementares:
5.1. Redação de texto em português (tem facilidade, domina razoavelmente a redação de texto ou tem dificuldade)
5.2. Inglês
Compreende - ( )Pouco () Razoavelmente ( ) Bem ( ) Muito bem
Fala - () Pouco ( ) Razoavelmente ( ) Bem ( ) Muito bem
Lê – ( ) Pouco ( ) Razoavelmente ( ) Bem ( ) Muito bem
Escreve - () Pouco ( ) Razoavelmente ( ) Bem ( ) Muito bem
6. Quais de softwares de edição de imagens, edição de vídeos e diagramação conhece/ utiliza:
Somente conhece: .........................................................................................................................
Já utilizou/utiliza: ...........................................................................................................................
7. Como vc se relaciona com colegas para realizar trabalho em grupo?
8. Vc tem disponibilidade para viajar, caso necessite para coleta de dados?
9. Qual área relacionada ao turismo vc se identifica mais? Porque?
Áreas:, políticas públicas, roteirização, gastronomia, marketing, sustentabilidade no turismo, turismo rural,
comunicação, hotelaria, gestão etc....

Avenida Roraima, 1000 – CCSH – Prédio 74B
Santa Maria – RS

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências Sociais e Humanas
Departamento de Turismo

ANEXO III
EDITAL 005/2021 – Departamento de Turismo
Projeto: 053924 Planejamento e avaliação de processos administrativos e atividades em organizações públicas – linha de pesquisa:
Desenvolvimento do Turismo
Coordenadora: Profª. Dalva Maria Righi Dotto
Resumo: O projeto abrange a dinâmica do planejamento e avaliação de atividades relacionadas a organizações públicas
e sociais, com estudos relacionados a hierarquização de objetivos; estabelecimento de prioridades; mapeamento de
atividades; identificação e análise de potencialidades e fragilidades; direcionamento estratégico; diagnostico e controle
das atividades; tomada de decisão e implementação de ações; realização de análises comparativas e de evolução (ou
involução) das atividades ao longo de um período de tempo; e construção/utilização de indicadores de desempenho. A
contribuição dos estudos previstos neste Projeto se referem a implementação e revisão de estruturas e processos, em
diversos temas (turismo, sustentabilidade, educação, segurança pública, esporte, saúde, ...), no intuito de melhorar os
resultados, a eficiência e a eficácia nas organizações públicas e sociais.
Meta – FASE 2 - ano 2021
No ano de 2021 serão realizadas pesquisas no âmbito das atividades do setor de turismo e, também, na temática
Geoturismo.
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL DO BOLSISTA
As atividades do aluno bolsista incluem o acompanhamento e participação em todas as etapas do processo de
desenvolvimento do Projeto. Especificamente será responsável pela busca de estudos e publicações relacionadas ao
tema do Projeto (pesquisa bibliométrica); realização da pesquisa, com levantamento das informações primárias e
secundárias; sistematização e análise das informações obtidas; e elaboração de resumos, artigos e relatórios para
apresentação em eventos científicos e publicação.
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