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Professoras responsáveis pela seleção:
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EDITAL nº 06/2021
Atividade voluntária
APRESENTAÇÃO:
Esta seleção de alunos voluntários é destinada a atuação como colaborador no projeto Qual
a identidade de seu produto? Construindo mercados diferenciados para o território Quarta Colônia
coordenado pela professora Dra. Rafaela Vendrúscolo - Instituto Federal Farroupilha, em parceria
com os professores do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo da UFSM. Este projeto tem
como objetivo auxiliar os empreendimentos de turismo e gastronomia na Quarta Colônia com o
enfrentamento da comercialização de produtos durante a pandemia. As atividades voluntárias
atenderão as atividades de pesquisa do projeto em andamento e terão a coordenação na UFSM da
profa. Caroline Ceretta.
CRONOGRAMA:
Inscrição das/os candidatas/os: 10 e 11 de junho de 2021
Divulgação dos resultados: 14/06/2021
Recursos: 15/06/2021
Divulgação do resultado final: 16/06/2021
VAGAS: 02 (duas).
Pré-requisitos dos voluntários:
1. Estar regularmente matriculado no curso de Tecnologia em Gestão de Turismo;
2. Disponibilidade de 8 horas semanais;
3. Ser natural ou residir num dos nove municípios da Quarta Colônia.
Critério de seleção:
Maior média das notas nas disciplinas já cursadas no curso de Tecnologia em Gestão de turismo/
UFSM.
Critérios de Desempate:
1º. Maior carga horária realizada (conforme histórico escolar);
2º. Candidato/a com idade mais elevada;
Período de vigência da participação como voluntário: 17 de junho a 1 de dezembro de 2021.
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Atividades do voluntário:
- Colaborar com atividades de pesquisa no território;
- Realizar entrevistas; organizar e preparar dados para coleta em fonte primária e secundária;
- Organizar materiais publicados e para a publicação dos dados decorrentes da pesquisa;
- Atuar no levantamento de dados e fazer a tabulação;
- Auxiliar na estruturação de relatórios e artigos para a publicação bem como apresentações em
eventos científicos.
Documentação para a Inscrição:
1. Ficha de candidatura com os seguintes dados:
- Nome do/a estudante:
- RG:
- CPF:
- Matrícula do/a estudante:
- E-mail do/a estudante:
- Telefone do/a estudante:
2. Envio do histórico escolar atualizado do estudante.
Os documentos de inscrição
deptoturismo@ufsm.br
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Santa Maria, 9 de junho de 2021.

