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EDITAL 001/2018 
 
O Diretor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), no uso de suas atribuições legais, torna 
público que estão abertas inscrições para bolsista da Coordenação de Registros Escolares. 

 
I - DO PROCESSO SELETIVO 

a) Poderão concorrer à bolsa somente alunos(as) regulares dos cursos técnicos e de graduação da 
UFSM. 

b) Os(as) candidatos(as) deverão ter aprovação mínima de 50% das disciplinas cursadas no semestre 
anterior. Alunos(as) calouros(as) estão isentos desse critério. 

c) Poderão participar do processo de seleção alunos(as) com disponibilidade mínima de 12 horas 
semanais no turno da noite, para exercício das atividades.  

d) A seleção será feita mediante entrevista individual a ser agendada diretamente com os(as) 
candidatos(as), no momento de sua inscrição, e avaliará se as competências e habilidades dos 
mesmos são compatíveis com a execução das atividades propostas, bem como, as experiências em 
atividades relacionadas a Coordenação de Registros Escolares. 
 

II -  DAS INSCRIÇÕES 
a) As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente na Coordenação de Registros Escolares do 

CTISM, prédio 05 da UFSM, Sala 111. 
b) As inscrições deverão ocorrer nos dias 12 e 13 de março de 2018, das 13h às 17h. 
c) Será ofertada uma (01) vaga. 
d) O(a) candidato(a) deverá preencher formulário que segue em anexo, e trazê-lo preenchido, 

juntamente com seu histórico.  
 

 
III - DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

a) O(a) bolsista exercerá atividades administrativas relacionadas ao setor; e 
b) O(a) bolsista deverá prestar atendimento ao público. 
 

IV – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
a) Será divulgado no site do CTISM o nome do(a) candidato(a) selecionado(a) no processo seletivo de           

que trata esse edital, no dia 14 de março de 2018. 
 
Observações:  
 1.O(a) bolsista exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a Instituição, em regime 
de 20 horas semanais.  
2. A bolsa da Coordenação de Registros vigorará até fevereiro de 2019, podendo ser prorrogada por mais 
1(um) ano. Portanto, o(a) bolsista deverá trabalhar nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. 

 
Coordenação de Registros Escolares do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, aos 07 

dias do mês de março de 2018. 
 

 
 

Franciele de Lima Machado 
Coordenadora dos Registros Escolares 

 
 
 

                                                              
Rafael Adaime Pinto 
Diretor do CTISM 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA - CTISM 

EDITAL 001/2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Entregar em cópia impressa na sala 111, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – Prédio 05 

-  Campus UFSM. 

Nome Completo: 

________________________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________ 

Semestre no curso: ___________________________ Nº Matrícula: ______________________ 

RG: ____________________________________ CPF: ______________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _______/ _________/ _________ 

E-mail para contato: _________________________________________________________ 

Telefone(s) para contato: ____________________________________________________ 

Banco: __________________ Agência: __________________ 

*Conta Corrente:_________________________(anexar cópia do extrato bancário). 

Data da inscrição: ______/ _______/2018. 

 

 

________________________________________ 

                                                                                                                   Assinatura 


