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EDITAL 02/2017 

 

A Coordenadora do Projeto 039534 – Laboratório de WebTV e Educação: 

Relatos de Itinerários Formativos, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a 

Resolução 01/2013 da UFSM, torna público que o período de inscrições dos candidatos que 

estão abertas as inscrições para bolsista do projeto. 

 

1. Cronograma: 

1.1 Lançamento do Edital 28/08/2017 

1.2 Período para inscrições dos candidatos 28/08/2017 a 30/08/2017   

1.3 Avaliação dos candidatos 01/09/2017 

1.4 Divulgação dos resultados 05/09/2017 

1.5 Início das Atividades 11/09/2017 

 

 

2. Das inscrições: 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente no  Departamento de Ensino do 

CTISM, Sala 113, das 7 h e 30 min às 22 h e 30 min. 

 

2.2 Para inscrição o candidato deve preencher a ficha – ANEXO A. 

 

3. Valor e Período de duração das bolsas de extensão 

3.1 Será concedida 01 (uma) bolsa de extensão, no valor de R$440,00 com duração de até 

04 (quatro) meses. 

 

4. Requisitos 

4.1 Estar regularmente matriculado(a) em Curso Técnico do Colégio Técnico Industrial 

de Santa Maria. 

4.2 Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, salvo Benefício 

Socioeconômico - BSE. 



4.3 Ter habilidade para produções audiovisuais. 

 

5. Seleção 

5.1 A seleção será feita através de uma entrevista realizada pela equipe do projeto no dia 

1º de setembro em horário a ser divulgado para cada candidato. 

 

6. Disposições Finais 

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

que estiver obrigado como discente, em função das disciplinas em que estiver 

matriculado. 

6.2 As atividades do Bolsista obedecerão a um plano elaborado pelo Coordenador do 

Projeto, em jornada de no mínimo 20 (vinte) horas semanais de atividades. 

6.3 O candidato deverá ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e 

no portal do aluno. 

6.4 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 28 dias do mês de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Mariglei Severo Maraschin 

Coordenadora do Projeto 

Colégio Técnico Industrial - UFSM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO A 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

1. Nome: _____________________________________________________________  

2. Matrícula na UFSM: __________________________________________________ 

3. Documento Identidade (número e órgão emissor): ___________________________  

4. CPF: _______________________________________________________________  

5. Data de nascimento: ___________________________________________________  

6. Endereço: ___________________________________________________________  

Bairro: _______________________________________ CEP: ___________________  

Município: ____________________________________________________________  

7. Telefone residencial: ______________________ Celular:_____________________  

8. E-mail: _____________________________________________________________  

9. Dados Bancários: __________________________ N.º PIS/PASEP______________  

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Você tem conhecimentos para produções de vídeos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Horários Disponíveis: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                             

            

   


