MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA
CURSO DE REDES DE COMPUTADORES
DESCUBRA UFSM em REDE - EDIÇÃO 2020
EDITAL Nº. 001/2020 – CURSO DE REDES DE COMPUTADORES/UFSM
SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES) NA PARTICIPAÇÃO DA
CURSO DE REDES DE COMPUTADORES NO DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020
O C rso de Redes de Comp tadores do Col gio T cnico Ind strial de Santa Maria da
UFSM torna p blico o presente Edital de SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES
(AUXILIARES) NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE REDES DE COMPUTADORES NO
DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020:
1. DA SELEÇÃO
1.1 Ser o selecionados est dantes para colaborar (a iliar) na participa o do C rso de Redes de
Comp tadores d rante o DESCUBRA UFSM VIRTUAL q e ocorrer de 14 a 18 de de embro de
2020.
1.2 A sele o ter como p blico al o est dantes de grad a o, de idamente matric lados com
sit a o ati a, da Uni ersidade Federal de Santa Maria (UFSM).
2. DAS VAGAS
2.1 Ser o ofertadas at 3 agas.
3. REQUISITOS PARA REALIZAR INSCRIÇÃO E CONCORRER ÀS VAGAS
3.1 Os req isitos para concorrer s agas, s o:
I - Ser al no, de grad a o do c rso de Redes de Comp tadores o , da UFSM reg larmente
matric lado com sit a o ati a;
II - Poss ir e peri ncia e habilidades para a iliar em ati idades e processos q e en ol am a
participa o do c rso de Redes de Comp tadores no DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020 como: a)
prestar informa es sobre o c rso de Redes de Comp tadores no mbito do DESCUBRA UFSM
VIRTUAL 2020; b) interagir com o p blico al o do DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020 na
di lga o do c rso de Redes de Comp tadores; c) prod ir materiais relati os a at a o do
c rso de Redes de Comp tadores no DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020 e d) o tras ati idades
relati as
participa o do c rso de Redes de Comp tadores no DESCUBRA UFSM VIRTUAL
2020;
III Poss ir conta-corrente pessoal (c digo 001), preferencialmente, no Banco do Brasil o Cai a
Econ mica Federal, para iabili ar implanta o da bolsa, n o sendo permitidas contas banc rias
conj ntas o de terceiros, conta sal rio, conta po pan a, conta f cil o o tras q e e ijam c digo
de identifica o de transfer ncia diferente do c digo 001.
IV - Os est dantes candidatos j selecionados em q alq er o tra sele o q e en ol a o
DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020, e q e ir o at ar nas ati idades da mesma, n o poder o
concorrer a no a sele o.
1

4. ATIVIDADES
4.1 Os candidatos selecionados ir o e ec tar as seg intes ati idades:
I - prestar informa es sobre o c rso no mbito do DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020;
II - interagir com o p blico al o do DESCUBRA UFSM em REDE 2020 na di lga o do c rso;
III - prod ir materiais relati os a at a o do c rso no DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020 e
IV - o tras ati idades relati as a participa o do c rso no DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1 Per odo da inscri o: de 24/11/2020 a 26/11/2020 (at s 12 horas e 00 min tos).
5.2 Procedimentos para reali a o da inscri o: As inscri es ser o reali adas: a) ia e-mail
(coordenacao@redes. fsm.br), com o en io da Ficha de Inscri o assinada e escaneada (Ane o I
deste Edital) e com o ass nto do e-mail: Inscri o Bolsista DESCUBRA 2020 .
6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1 A Comiss o de Sele o ser composta por:
I Walter Priesnit Filho (Coord. do C rso);
II Andrei Espig Po obon (TAE);
7. DO PROCESSO SELETIVO
7.1 O processo seleti o ser reali ado pela Comiss o de Sele o e constar das seg intes fases:
I Inscri o atra s do procedimento descrito no item 4 deste Edital.
II Entre ista com os membros da Comiss o de Sele o.
As entre istas ser o feitas de forma online, em plataforma a ser informada aos candidatos ap s o
per odo de inscri es.
Caso haja alg ma instabilidade de rede d rante a entre ista de alg m candidato, este poder ter
s a entre ista realocada de acordo com o crit rio da banca de sele o.
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1 Os crit rios de sele o est o diretamente relacionados com a compro a o, na inscri o e
entre ista, dos req isitos, e peri ncias e habilidades (e igidas no item 3.1, II deste Edital) para
e ec
o das ati idades (descritas no item 4 deste Edital).
8.2 A ficha de a alia
deste Edital.

o da entre ista, com os respecti os crit rios, est dispon el no Ane o II

8.3 Em caso de empate entre candidatos, os crit rios de desempate ser o os seg intes:
a) idade mais ele ada, de acordo com o par grafo nico do art. 27 da Lei n. 10.741/03 (Estat to
do Idoso);
b) maior tempo de e peri ncia (compro ada) na rea de at a o relati a esta sele o.
9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
10.1. O res ltado da sele o obedecer
ordem de classifica o dos candidatos.
10.2 O Resultado Final da Seleção ser di lgado no dia 01 de dezembro de 2020, no
endere os eletr nico: https://
.redes. fsm.br/ em  Ed a ".
10. RECURSOS
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10.1 Os rec rsos de er o ser encaminhados por e-mail conforme as instr
es q e seg em:
I - Os Rec rsos ao Indeferimento da Inscri o e os Rec rsos Sele o de em ser encaminhados
para o e-mail "coordenacao@redes. fsm.br" no pra o do Item 14 (Cronograma) deste Edital e
com o ass nto do e-mail: Rec rso Sele o Bolsista DESCUBRA 2020 .
II - Os Rec rsos tratados no inciso anterior de er o ser redigidos com as s as respecti as ra es
de rec rso e pedidos, bem como dirigidos Comiss o de Sele o do certame.
11 . DA BOLSA DE RECURSOS PRÓPRIOS
11.1 O (s) candidato (s) selecionado (s) ir ( o) receber ma bolsa no alor de R$ 300,00 em ma
nica parcela (sendo este alor di idido entre os bolsistas selecionados).
12. DO DESLIGAMENTO DAS ATIVIDADES
12.1 O candidato selecionado ser desligado das ati idades, sem direito a bolsa, se:
I - N o reali ar o t m lt ar os trabalhos inerentes s ati idades descritas no item 4 deste Edital;
II - N o apresentar cond ta e comportamento tico inerente ao desempenho das ati idades.
13. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
Datas

Etapas

24/11/2020

P blica

o do Edital

24/11/2020 a 26/11/2020

Per odo de Inscri o dos Candidatos
As inscri es encerram-se no dia 26/11/2020 s 12 horas e
00 min tos.

26/11/2020

P blica

26/11/2020 - 27/11/2020

Per odo para rec rsos ao indeferimento das inscri es. As
solicita es de rec rso encerram-se no dia 27/11/2020 s
12h.

27/11/2020

P blica

30/11/2020

Data da Sele

30/11/2020

Di lga o da Lista de Classifica o dos (as) Candidatos
(as) Selecionados no dia 30/11/2020 partir das 17h.

30/11/2020 à 01/12/2020

Per odo destinado aos Rec rsos

01/12/2020

P blica

o da Lista de Inscritos Deferidos.

o da Homologa

o das inscri

es ap s rec rso.

o e Entre istas.

Sele

o do Res ltado Final da Sele

o.
o

partir das 17h.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Os casos omissos ser o tratados pela Comiss o de Sele o.
14.2.Informa es adicionais poder o ser obtidas pelo e-mail "coordenacao@redes. fsm.br.
14.3. A constata o de q aisq er irreg laridades e/o ilegalidades na apresenta o da
doc menta o de inscri o implicar desclassifica o do(a) candidato(a).
Santa Maria, 24 de 11 de 2020.

Walter Priesnit Filho
Coordenador do C rso de Redes de Comp tadores
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ANEXO 1
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES) NA PARTICIPAÇÃO DO
CURSO DE REDES DE COMPUTADORES NO DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020
Nome do (a) Candidato (a):
Data de Nascimento:
C rso do Candidato (a):
Matr c la do Candidato (a):
Endere o
R a:
N.

Apto.:

Bairro:

Complemento:
Cidade:

CEP:

Fone residencial: (

UF:

)

Cel lar: (

)

E-mails:
CPF n.
RG n.
rg o de E pedi

o:

Data de E pedi

o:

Conta Banc ria (conta-corrente pessoal de c digo 001, preferencialmente, no Banco do
Brasil o Cai a Econ mica Federal. O sistema de pagamentos n o aceita contas
banc rias conj ntas o de terceiros, conta sal rio, conta po pan a, conta f cil o o tras
categorias q e e ijam c digo de identifica o de transfer ncia diferente do c digo 001):
N mero da Ag ncia:

N mero da Conta:

Declaro q e li e concordo com todos os termos pre istos no Edital n. 001/2020, da do C rso de
Redes de Comp tadores da Uni ersidade Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a
eracidade e alidade das informa es prestadas neste form l rio, bem como dos doc mentos
entreg es no ato da entre ista (se for o caso), considerando as implica es para os prop sitos do
DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020.
Santa Maria, ___ de _____________ de 2020.

_____________________________________
Assinat ra do (a) Candidato (a)

ANEXO 2
SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES) NA PARTICIPAÇÃO DO
CURSO DE REDES DE COMPUTADORES NO DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020
NOME DO CANDIDATO:_______________________________________________
AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
Pont a o M ima 10,0 (DEZ) pontos.
ITEM
A
SER
CONSIDERADO
NA PONTUA O M XIMA DO PONTUA O
AVALIA O
ITEM
OBTIDA
Possibilidade de Dedica o s ati idades
2,0 Pontos
inerentes (Item 4 deste Edital) ao DESCUBRA
UFSM VIRTUAL 2020.
Defesa das compro a es de e peri ncia e
3,0 Pontos
habilidades para at a o no DESCUBRA
UFSM VIRTUAL 2020 (item 3.1 deste Edital).
Dom nio de Conhecimentos Gerais e
3,0 Pontos
Espec ficos relacionados
at a o no
DESCUBRA UFSM VIRTUAL 2020.
Coer ncia
das
Respostas
aos
2,0 Pontos
Q estionamentos.
VALOR TOTAL
M imo 10 Pontos

