
 
 

EDITAL 003/2017 – CTISM 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

 

Os(as) coordenadores(as) dos cursos Técnicos Integrados em Eletrotécnica, Mecânica e 

Informática para Internet tornam pública a abertura de inscrições para seleção de alunos(as) dos 

Cursos Integrados do CTISM da UFSM para colaboração e divulgação de seus respectivos 

cursos no DESCUBRA 2017. 

 

 

1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Inscrição dos(as) candidatos(as) 04/09/2017 e 05/09/2017 

Avaliação dos(as) candidatos(as) 06/09/2017 

Divulgação resultado preliminar 07/09/2017 

Período de Recursos contra resultado 

Preliminar 

08/09/2017 

Análise Recursos 09/09/2017 

Divulgação do Resultado Final 11/09/2017 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Período: 04/09/2017 e 05/09/2017 

2.2 Horário: das 07h:30h do dia 04/09/2017 às 23:59h do dia 05/09/2017 

2.3 Local: Inscrições via email 

Alunos(as) do curso de Eletrotécnica 

Integrado enviar email para: 

josipm@ctism.ufsm.br 

 

Alunos(as) do curso de Informática para 

Internet Integrado enviar email para: 

fabio.franciscato@ufsm.br 

Alunos(as) do curso de Mecânica Integrado 

enviar email para: 

andre.matematica@yahoo.com.br 

 

mailto:josipm@ctism.ufsm.br
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mailto:andre.matematica@yahoo.com.br


 
 

2.4 Documentos Obrigatórios: 1) Ficha de Inscrição (Anexo I). O documento dever ser anexado 

ao email de inscrição (em formato PDF). 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

Serão selecionados estudantes para colaborar na divulgação dos cursos 

Técnicos Integrados em Mecânica, Informática na internet e Eletrotécnica, durante o DESCUBRA 

UFSM 2017 que ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de setembro.  

3.1 A seleção será realizada conforme segue: 

3.1.1 Através da análise do histórico escolar e da ficha de inscrição. 

3.1.2 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0, respeitando 

o limite máximo de 10,0. Os demais candidatos serão considerados reprovados. 

3.1.3 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente das notas finais 

obtidas. 

 

4. DA BOLSA E DAS VAGAS 

Serão ofertadas até 18 vagas (seis (06) vagas para cada curso Integrado). Serão disponibilizadas 

três (03) bolsas no valor de R$ 250,00, as quais serão divididas entre os(as) candidatos(as) 

classificados(as) por curso. Não havendo seis (06) candidatos(as) aprovados(as) para cada 

curso, as bolsas serão divididas entre os(as) candidatos(as) selecionados(as). 

 

5. DOS REQUISITOS  

Os requisitos para concorrer às vagas, são: 

I - Ser aluno(a) dos cursos Técnicos Integrados do CTISM da UFSM regularmente matriculado 

com situação ativa; 

II - Possuir experiência e habilidades para auxiliar em atividades e processos que envolvam as 

atividades do DESCUBRA 2017; 

III – Os(as) estudantes já selecionados(as) em qualquer outra seleção que envolva o DESCUBRA 

UFSM, e que irão atuar nas atividades da mesma, não poderão concorrer a nova seleção. 

 

6. ATIVIDADES 

 

6.1 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) irão executar as seguintes atividades: 

 

I - prestar informações técnicas sobre os cursos no DESCUBRA 2017; 



 
 

II - interagir com o público alvo do DESCUBRA 2017 na divulgação dos cursos técnicos 

Integrados do CTISM; 

IV – atuar em outras atividades relativas à participação dos cursos técnicos descritos Integrados 

no item 3 no DESCUBRA 2017. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO  

7.1 Os resultados serão divulgados no site do CTISM. 

7.2 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente das notas finais obtidas. 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:  

7.2.1.Rendimento Acadêmico; 

7.2.2. Experiência em atividades relacionadas e/ou semelhantes ao Descubra da UFSM. 

7.3 Os candidatos aprovados através da divulgação do Resultado Final deverão realizar 

assinatura de Termo de Compromisso em até 03 dias úteis da data de divulgação do resultado 

diretamente com a coordenação do respectivo curso Técnico Integrado. 

 

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

8.1 A Comissão de Seleção será composta pelos(as) coordenadores(as) dos cursos Técnicos 

Integrados. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção. 

9.2.Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail dos coordenadores dos cursos 

envolvidos. 

9.3. A constatação de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na apresentação da 

documentação de inscrição implicará desclassificação do(a) candidato(a). 

 

Santa Maria, 04 de setembro de 2017. 

______________________ _______________________ _______________________ 

Fábio Franciscato 

Coord. Informática para 

Internet Integrado 

Josiane P. Menezes 

Coord. Eletrotécnica 

Integrado 

Pedro André Machado 

Coord. Mecânica Integrado 

 

 

 



 
 

Anexo 1 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria - CTISM 

Edital 003/2017 

 

Ficha de Inscrição 

 

Nome completo:_________________________________________________________ 

 

 Curso: ________________________________________________________________ 

 Ano do curso:___________________ N° Matrícula:_____________________________ 

 RG:___________________________ CPF:___________________________________ 

 Endereço:______________________________________________________________ 

 Data de nascimento:______/_____/______ 

 E-mail para contato:______________________________________________________ 

 Telefone(s) para contato:__________________________________________________ 

 Banco:________________________ Agência:______________________ 

 Conta Corrente:_________________________ 

 Data da inscrição:______/____/2017 

  Descreva os motivos pelos quais você gostaria de participar do DESCUBRA UFSM 2017: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Marcar com “X” na tabela abaixo sua disponibilidade de horário para participação do Descubra 

2017 da UFSM: 

 

_________________________________ 

Assinatura 


