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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM  
 

DESCUBRA UFSM EDIÇÃO 2016 
 

EDITAL COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM 
SELEÇÃO DE ESTUDANTES COLABORADORES PARA A PARTICIPAÇÃO DO  

COLÉGIO POLITÉCNICO NO DESCUBRA UFSM 2016 
 
 

O Diretor do Colégio Politécnico da UFSM torna público a presente chamada aos alunos 
dos Cursos Técnicos e dos Cursos Superiores de Tecnologia do Colégio Politécnico da UFSM 
para manifestação de interesse em atuar como colaboradores (auxiliares) na participação do 
Colégio Politécnico no DESCUBRA UFSM 2016: 
 
1. DA INSCRIÇÃO 
 
1.1 Serão selecionados estudantes para colaborar (auxiliar) na participação do Colégio 
Politécnico da UFSM, durante o DESCUBRA UFSM 2016 que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de 
setembro. 
1.2 A seleção dar-se-á entre estudantes de Cursos Técnicos ou de Cursos Superiores de 
Tecnologia do Colégio Politécnico da UFSM, que manifestarem o interesse mediante a entrega 
da Ficha de Inscrição preenchida e assinada, conforme ANEXO I, na Secretaria Administrativa 
do Colégio Politécnico da UFSM, sala 323, bloco F, ou pelo e-mail: 
secretaria@politecnico.ufsm.br, colocando no título do e-mail (assunto) a expressão 
“INSCRIÇÃO PARA O DESCUBRA UFSM 2016”. 
1.3 Os interessados deverão anexar à Ficha de Inscrição (digitalizada com a assinatura) uma 
cópia do Histórico Escolar Simplificado e do Comprovante de Matrícula, ambos obtidos via 
Portal do Aluno no endereço eletrônico: http://portal.ufsm.br/aluno. 
1.4 O período de inscrição transcorrerá de 10/08/2016 às 17h do dia 31/08/2016 na Secretaria 
Administrativa até às 23 horas e 59 minutos do dia 31/08/2016, para as inscrições via e-mail. 
 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 Serão ofertadas 04 (quatro) vagas em cada um dos Cursos Técnicos e Cursos Superiores 
de Tecnologia do Colégio Politécnico da UFSM. 
 
 
3. REQUISITOS E ATIVIDADES INERENTES À PARTICIPAÇÃO DOS SELECIONADOS 
 
3.1 Os requisitos para concorrer às vagas, são: 
I - Ser aluno regularmente matriculado em Curso Técnico ou Curso Superior de Tecnologia do 
Colégio Politécnico da UFSM, tendo manifestado o interesse por meio dos documentos 
exigidos neste edital. 
II - Possuir disponibilidade de carga horária, experiência e habilidades para auxiliar em 
atividades e processos que envolvam a participação do Colégio Politécnico no DESCUBRA 
UFSM 2016 como: a) prestar informações sobre seu curso no âmbito do DESCUBRA UFSM 
2016; b) interagir com o público alvo do DESCUBRA UFSM 2016 na divulgação de seu curso e 
do Colégio Politécnico da UFSM; c) produzir materiais relativos a atuação de seu curso no 
DESCUBRA UFSM 2016 e d) outras atividades relativas a participação de seu curso e do 
Colégio Politécnico da UFSM no DESCUBRA UFSM 2016; 
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4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
4.1 Os critérios de seleção estão diretamente relacionados com as comprovações exigidas, no 
Histórico Escolar Simplificado e no Comprovante de Matrícula. As coordenações dos cursos 
avaliarão o tempo em que o aluno está matriculado, o desempenho acadêmico quanto à 
existência de reprovações, e a carga horária disponível do aluno, em função das disciplinas em 
que o mesmo se encontra matriculado. 
4.2 Os critérios de desempate entre interessados serão a maior idade e o maior tempo de 
experiência (comprovada) na área de atuação relativa a esta seleção. 
 
 
5. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
5.1. O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos interessados. 
5.2 Os interessados que não forem selecionados serão automaticamente definidos como 
suplentes, e poderão ser chamados até o dia 08/08/2016, caso exista a desistência de algum 
selecionado. 
5.3 O Resultado Final da Seleção será divulgado no dia 09 de setembro de 2016, no 
endereço eletrônico do Colégio Politécnico da UFSM: http://www.politecnico.ufsm.br. 
 
 
6. DA BOLSA DE RECURSOS PRÓPRIOS 
 
6.1 Os Cursos do Colégio Politécnico da UFSM receberão, cada um, uma bolsa no valor de 
R$ 400,00 em única parcela, que deverá ser dividida entre os bolsistas selecionados. 
 
7. DO DESLIGAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
7.1 O candidato selecionado será desligado das atividades, sem direito a bolsa, se: 
I - Não realizar ou tumultuar os trabalhos inerentes às atividades descritas no item 3 deste 
Edital; 
II - Não apresentar conduta e comportamento ético inerente ao desempenho das atividades. 
 
8. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
 

Datas Etapas 

10/08/2016 Publicação do Edital 

10/08/2016 a 31/08/2016 Período de Inscrição dos Interessados. 

09/09/2016  Divulgação da lista dos(as) interessados(as) selecionados(as). 

 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail "secretaria@politecnico.ufsm.br" ou 
pelo telefone "(55) 3220-8273". 
9.2 A constatação de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na apresentação da 
documentação de inscrição implicará desclassificação do(a) candidato(a). 
 

Santa Maria, 10 de agosto de 2016. 
 

Valmir Aita 
Diretor do Colégio Politécnico da UFSM 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E INSCRIÇÃO 
  

SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES) NA PARTICIPAÇÃO 
DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM NO DESCUBRA UFSM 2016 

 

Nome do(a) interessado(a): 

Data de Nascimento: 

Curso do(a) interessado (a): 

Matrícula do(a) interessado(a): 

CPF n.º 

RG n.º  

Fone residencial: (   ) ______________       ou       Celular: (   ) _______________ 

E-mails:__________________________________________________________________ 

Data(s) e turno(s) disponível(eis): 

 15/09/16 – (   )Manhã (das 9h às 13h)     (   ) Tarde (das 13h às 17h); 

 16/09/16 – (   )Manhã (das 9h às 13h)     (   ) Tarde (das 13h às 17h); 

 17/09/16 – (   )Manhã (das 9h às 13h)     (   ) Tarde (das 13h às 17h). 

Conta Bancária: 

Banco:                                    Agência:                                Número da Conta: 

Tamanho da camiseta: (   ) P;   (   ) M;   (   ) G;  (   ) GG;  (  ) EG 

 
Ao manifestar meu interesse em participar como colaborador (auxiliar) do Colégio Politécnico 
da UFSM no DESCUBRA UFSM 2016, declaro que li e concordo com todos os termos 
previstos no Edital n. 09/2016 – Colégio Politécnico da UFSM. Comprometo-me com a 
veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem como dos documentos 
entregues em seus anexos. 
 
Santa Maria, ___ de _____________ de 2016. 

 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) interessado(a) 


