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EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 01/2017 
 
 
1. Natureza da seleção 
 

Tornamos público o processo seletivo de bolsistas para alunos de graduação ou curso técnico, com 
vínculo ativo (matrícula) de formação com a UFSM, para atuação junto ao seguinte projeto, registrado na 
UFSM: 
 
• Manutenção e Recuperação de equipamentos de Informática da UFSM – registro 044847 GAPE/CTISM 
 

Os bolsistas selecionados desempenharão atividades no projeto acima relacionado, recebendo uma 
bolsa mensal no valor de R$ 445,00 reais, com previsão de encerramento no máximo ao final do projeto, caso 
o mesmo esteja enquadrado dentro das normas vigentes no projeto, disponibilidade orçamentária e 
disponibilidade para atuar. 
 
2. Requisitos: 
 

2.1 Possuir aprovação em no mínimo 50% das disciplinas cursadas no semestre anterior, ou estar 
cursando o primeiro semestre; 

2.2 Estar regularmente matriculado no curso, não podendo concorrer alunos em situação de 
trancamento ou em discordância com o ítem 2.1; 

2.3 Dispor de 16 horas semanais divididas em turnos de 4 horas/dia sem intervalo; 
2.4 O conhecimento da área técnica é desejável, mas não exclui a possibilidade de aceitação como 

bolsista, dependendo das demais qualificações do candidato e da disponibilidade da vaga; 
2.5 Ao aceitar o processo seletivo, o candidato declara que tem a ciência de que deve estar atento para 

uma boa conduta e aceitação das determinações pertinentes ao trabalho executado, dentro da ética e do bom 
relacionamento com os clientes e colegas; 

2.6 Cumprir os requisitos da UFSM para o recebimento de bolsa. 
 
3. Diferenciais: 
 

3.1 Alunos matriculados em cursos com carga horária moderada terão preferência; 
3.2  Facilidade de comunicação e atenção também destacará o candidato; 
3.3 Estar cursando até no máximo quarto semestre letivo, ou no caso de curso técnico, estar no 

primeiro ano. 
3.4  Em caso de empate, alunos com melhor rendimento escolar terão preferência.  
3.5  Alunos das escolas técnicas da UFSM terão preferência na seleção. 

 
4. Vagas 
 

São 2 (duas) vagas, destinadas aos primeiros classificados, e os demais candidatos aptos na seleção 
serão colocados em cadastro reserva por ordem de pontuação, podendo ser convidados para suprir futuras 
vagas que venha a abrir. O cadastro valerá até a abertura de novo edital. 

O acadêmico selecionado será submetido à supervisão e um período mínimo de 1 mês de experiência, 
onde o seu comportamento e desempenho serão monitorados, podendo ser desligado a qualquer momento sem 
que isso implique em qualquer contrapartida do setor ou da instituição. São especialmente fatores de 
desligamento comportamentos inadequados ao bom relacionamento entre colegas e público, descumprimento 
de carga horária frequente e sem comunicação prévia, falta de comprometimento e/ou atitudes de desvio ético e 
demonstração de incoerência entre o conhecimento curricular e o prático. 
 
5. Inscrições 
 

Data: 19/06/2017 (qualquer material fora desta data será desconsiderado). 
Enviar e-mail para andersoncolvero@gmail.com (em caso de dúvidas ligar para (55)3220 8210). 
Assunto: Seleção Bolsista Técnico 2017 (nome do candidato) 
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Deve ser anexado o currículo (com a matrícula, experiências, contatos, etc) e grade com horários 
disponíveis para atuação na bolsa. 
 
6. Forma de Seleção 
 

Primeira fase: Análise de Currículo e situação acadêmica; 
Segunda fase: Entrevista e prova, a ser agendada via e-mail. No dia 21/06/2017 será repassada a lista 

dos aprovados na primeira fase por email que poderão realizar a prova . 
Recursos: após a divulgação da lista de selecionados, o candidato que desejar poderá requerer recurso 

de pontuação pelo prazo de 2 úteis dias consecutivos, devendo levar ao LAMI o recurso impresso ou escrito de 
próprio punho e assinado. O resultado definitivo será divulgado após este prazo. O prazo para assumir a vaga 
dependerá de acertos junto à PRA/PRAE, podendo ser adiado conforme disponibilidade de recursos. 

 
7. Critérios de seleção 
 

A seleção será pela soma simples dos pontos alcançados: 
 

Na primeira fase o acadêmico será avaliado pela situação curricular, tirando 6 (seis) selecionados para 
a segunda fase: 
  
 Aluno de curso técnico na área: 5 pontos 
 Aluno de graduação na área: 4 pontos 
 Aluno de curso técnico ou graduação de outra área: 2 pontos 
 Aluno em início de curso: 5 pontos, subtraindo 1 ponto para cada semestre cursado posteriormente. 
 Aluno com aprovação superior a 75%: 2 pontos 
 

Na segunda fase, os selecionados serão submetidos individualmente à entrevista agendada e uma 
prova de conhecimentos, onde estarão explícitos os critérios de avaliação final, a prova será assinada pelo 
candidato e pelo coordenador e a pontuação será enviada por email a todos os selecionados, com a ordem de 
classificação. O candidato que comparecer sem os documentos que comprovem as experiências 
constantes no currículo será excluído da seleção.  

 
Entrevista: O candidato será avaliado individualmente, ganhando de 1 a 3 pontos. 
Prova: Deverá constar de 5 questões objetivas e 2 discursivas, com foco na manutenção de 

equipamentos de informática e algum conhecimento teórico na área, 
 
 
 

 
Santa Maria, 08 de maio de 2017. 

Anderson Pereira Colvero 
Chefe do LAMI/CTISM 
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