
 
 

EDITAL 01/2017 
 

 

O Professor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), José Abilio 
Lima de Freitas, por meio do projeto de Desenvolvimento Institucional No 042431 
(Implementação de melhorias de processos no laboratório de segurança do trabalho), 
torna público que estão abertas inscrições para Bolsa de Assistência Estudantil, conforme 
Resolução 01/2013-UFSM e Regulamento de Bolsas do CTISM. 

 
Do Processo Seletivo: 
a) Poderão participar do processo de seleção alunos: 

a. regulares dos cursos técnicos e de graduação da UFSM; 
b. que obtiverem aprovação mínima de 50% das disciplinas 

cursadas no semestre anterior (alunos calouros estão isentos 
deste critério); 

c. Com disponibilidade de 20 horas semanais (turno da manhã ou 
noite) para exercício das atividades; 

d. que tenham os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) 
no DERCA e no Portal do Aluno; 

e. que possuem conta corrente pessoal (Banco do Brasil), para 
viabilizar pagamento da bolsa. Não será permitida conta 
poupança ou conta conjunta. 

b) A seleção será válida para o período de 01/04/2017 a 31/12/2017. 
c) A seleção será realizada conforme segue: 

a. Entrevista individual realizada com os candidatos, na qual será 
avaliado se as competências e habilidades dos mesmos são 
compatíveis para execução das atividades propostas; (5 pontos) 

b. Experiências em atividades no Colégio Técnico Industrial 
relacionadas à temática do projeto; (2 pontos) 

c. Ter cursado ou estar cursando o Curso Técnico de Segurança 
do Trabalho Subsequente presencial ou a distância; (3 pontos) 

d. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual 
ou superior a 7, respeitando o limite máximo de 10,0. Os 
demais candidatos serão considerados reprovados. 

e. Os candidatos aprovados serão classificados na ordem 
decrescente das notas finais obtidas. 
 

Do Cronograma: 
 

Atividade Período 
Lançamento da Chamada Pública 20/03/2017 
Inscrição dos candidatos 23 e 24/03/2017 
Avaliação e entrevistas 27 a 29/03/2017 
Divulgação do Resultado Final 30/03/2017 

 



 
 

Das inscrições: 
a) As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente na sala 1102 ou 

1104, no Prédio de Maquinas 1, anexo do prédio 05 da UFSM, 
b) As inscrições serão recebidas no seguinte horário: 

Tarde: das 14h ás 19h. 
c) Será ofertada duas (01) vaga 

 
 

       Das atividades do bolsista: 
a) O(a) bolsista exercerá atividades voltadas à melhoria dos processos no laboratório 

de segurança do trabalho referente aulas práticas ministradas aos alunos do curso 
de segurança do trabalho presencial e EAD; 

b) O(a) bolsista exercerá suas atividades no turno da manhã, tarde ou noite; 
c) O bolsista exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a 

Instituição, em regime de 20 horas semanais. 
 
 
 
 

Santa Maria, aos 20 dias do mês de março de 2017. 
 

 
 
 
 

Prof. José Abilio Lima de Freitas 
SIAPE: 2435503 


