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A Coordenação de Tecnologias de Ensino do Colégio Técnico Industrial 

de Santa Maria (CTE/CTISM), torna público que estão abertas as inscrições para 

bolsistas: 

1. Quadro de vagas: 

Número de vagas Descrição 

1 Diagramador 

1 Auxiliar Técnico em Audiovisual 

 

2. Da descrição das vagas e requisitos: 

2.1 Bolsista Auxiliar Técnico em Audiovisual:  

No processo seletivo para o cargo de Auxiliar Técnico em Audiovisual, o 

candidato (a) deverá possuir matrícula ativa em curso de nível superior da Universidade 

Federal de Santa Maria. 

- Realizar instalações e manutenção de equipamentos destinados à geração e 

processamento de áudio e vídeo;  

- Realizar atividades relacionadas à área técnica do estúdio, como passagem e 

organização e instalação de cabos de áudio e vídeo analógicos e digitais, circuitos de 

rede lógica e telefonia e circuitos elétricos, bem como instalação e manutenção de 

conectores;  

- Auxiliar na especificação de equipamentos e acessórios quando necessário;  

- Acompanhar e prestar apoio técnico as demais equipes do estúdio em gravações 

externas, web conferências e vídeo conferências;  

- Operar equipamentos do estúdio, como câmeras, mesas de edição de áudio e de 

vídeo, teleprompter e circuitos de iluminação;  

- Zelar pela integridade dos equipamentos do estúdio, realizando revisões 

periódicas e testes. 



2.2 Bolsista Diagramador:  

No processo seletivo para o cargo de Diagramador, serão analisados os portfólios 

por uma comissão composta por professores do Colégio Técnico Industrial de Santa 

Maria e do curso de Desenho Industrial – Programação Visual da Universidade Federal 

de Santa Maria. O candidato deverá apresentar o seu portfólio, assim como os seguintes 

requisitos: 

- Formação em Desenho Industrial ou Comunicação Social – Produção Editorial, 

tendo aptidão nas áreas de Produção Gráfica, Computação Gráfica, Cor; 

- Experiência na área editorial e domínio do software Adobe InDesign, além de 

conhecimentos de Adobe Photoshop e Adobe Illustrator; 

- Saber trabalhar em equipe; 

- Que saiba administrar os trabalhos em andamento, distribuindo e organizando as 

tarefas recebidas; 

- Acompanhar a produção gráfica de materiais didáticos; 

- Ser um profissional dinâmico, comunicativo e de iniciativa. 

 

3. Das inscrições: 

3.1 As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente na CTE/CTISM, Sala 207, 

no dia 20 a 22 de março de 2017, das 8h às 12:00h: 

3.2 Para realização da inscrição o candidato deve preencher a Ficha de Inscrição – 

ANEXO A do edital e trazer o seu comprovante de matrícula impresso. 

3.3 Os candidatos ao cargo de Diagramador deverão apresentar no momento da 

inscrição seus portfólios. 

 

4. Valor e Período de duração das bolsas  

4.1 O valor da bolsa é de R$ 440,00, com duração de 08 (oito) meses podendo ser 

prorrogada. 

 

5. Seleção 

5.1 A seleção será feita através de entrevista que será realizada pela comissão de 

seleção do CTE/CTISM no dia 23 de março, às 09h no Estúdio Sérgio de Assis Brasil 

– Estúdio SAB - PRÉDIO 05E do CTISM. 

 



6. Disposições Finais 

6.1 O horário das atividades do Bolsista não poderá prejudicar o horário das 

atividades como discente, em função das disciplinas em que estiver matriculado. 

6.2 As atividades do Bolsista obedecerão uma jornada de 20 (vinte) horas semanais 

de atividades. 

6.3  O candidato deverá possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal, para viabilizar pagamento da bolsa. Não será permitida conta 

poupança ou conta conjunta. 

           

 

          Santa Maria, aos 19 dias do mês de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Vaga pretendida: (  ) Auxiliar Técnico em Audivisual       (  ) Diagramador        

 

1. Nome: ______________________________________________________________  

2. Matrícula na UFSM/Curso em que atua: ___________________________________ 

3. CPF: _______________________________________________________________  

4. Data de nascimento: ___________________________________________________  

5. Endereço: ___________________________________________________________  

Bairro: _______________________________________ CEP: ___________________  

Município: ____________________________________________________________  

6. Telefone residencial: ______________________ Celular:_____________________  

7. E-mail: _____________________________________________________________  

8. Dados Bancários (Banco/Conta corrente/Agência): __________________________  

10. Quais os programas computacionais que você utiliza e conhece bem?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Que conhecimentos possui que possa contribuir para a vaga pretendida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Qual a sua disponibilidade de horário para atuar na CTE/CTISM: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                      


