
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA   
E TECNOLÓGICA 

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 
  

EDITAL Nº 04/2017 
 
 

ABERTURA DE VAGAS PARA REINGRESSO E TRANSFERÊNCIA E XTERNA NOS 
CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE 

SANTA MARIA 
 

 

O Diretor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) torna público que, 
no período de 06 a 07 de março de 2017, estarão abertas as inscrições para reingresso e 
transferência externa nos Cursos Técnicos Subsequentes Presenciais, para o primeiro 
semestre de 2017. 
 
1. CURSOS E NÚMERO DE VAGAS 

 

Curso  Turno  Número de Vagas  

Técnico em Automação Industrial Subsequente Noite 3ª etapa/semestre – 10 vagas 
Técnico em Eletrônica Subsequente Tarde 3ª etapa/semestre – 12 vagas 
Técnico em Eletrotécnica Subsequente Noite 3ª etapa/semestre – 12 vagas 
Técnico em Eletromecânica Subsequente Noite 3ª etapa/semestre – 10 vagas 
Técnico em Mecânica Subsequente Noite 3ª etapa/semestre – 08 vagas 
Técnico em Segurança do Trabalho 
Subsequente 

Noite 3ª etapa/semestre – 10 vagas 

Técnico em Soldagem Noite 3ª etapa/semestre – 12 vagas 
 
2. INSCRIÇÕES 

 
As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Escolar do Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria, das 08h30min às 11h30min. 
 
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
Para Reingresso: 
 

• Requerimento de Inscrição, o qual será obtido na Secretaria Escolar do CTISM e 
no site do CTISM (www.ufsm.br/ctism), no período de inscrição; 

• Histórico Escolar do Curso Técnico correspondente à inscrição. 
 

Para Transferência Externa: 
 

• Requerimento de Inscrição, o qual será obtido na Secretaria Escolar do CTISM e 
no site do CTISM (www.ufsm.br/ctism), no período de inscrição; 

• Atestado de matrícula, fornecido pela Instituição de origem; 
• Histórico Escolar do Curso Técnico correspondente à inscrição, fornecido pela 

Instituição de origem (original); 



• Programa das disciplinas/componentes curriculares cursados (original). 
 

4. REQUISITOS PARA REINGRESSO E TRANFERÊNCIA EXTERNA 
 

Para Reingresso: 
 

• Ter concluído no CTISM, com aprovação, pelo menos a segunda 
etapa/semestre do curso Técnico correspondente à inscrição; 

• Ter ingressado no Curso Técnico do CTISM através de Exame de Seleção; 
• Ter aproveitamento integral da primeira e da segunda etapa/semestre do curso 

solicitado no CTISM, conforme análise curricular. 
 

Para Transferência Externa:  
 

• Estar matriculado e frequentando regularmente Curso Técnico Subsequente 
correspondente à inscrição; 

• Ter concluído, com aprovação, pelo menos a segunda etapa/semestre do Curso 
Técnico correspondente à inscrição; 

• Ter aproveitamento integral da primeira e da segunda etapa/semestre do curso 
solicitado no CTISM, conforme análise curricular. 

 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

As vagas serão preenchidas observando a seguinte ordem de prioridade: 
I – Reingresso; 
II – Transferência Externa. 

Caso haja maior número de candidatos que as vagas oferecidas, estes serão 
classificados conforme os seguintes critérios: 

 
Para Reingresso: 
 

• Melhor desempenho acadêmico; 
• Candidato com maior idade. 

 
Para Transferência Externa:  
 

• Maior compatibilidade curricular; 
• Melhor desempenho acadêmico; 
• Candidato com maior idade. 

 
6. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

 
A relação dos candidatos selecionados será divulgada até o dia 14 de março de 

2017, na página do CTISM (www.ufsm.br/ctism). 
 
7. MATRÍCULA 

 
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser feita no dia 15 de março de 

2017, na Secretaria Escolar do CTISM, das 8h30min às 11h30min. O não comparecimento 
nas datas acima implicará na perda da vaga. 

 
8. DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA 

 
• Histórico Escolar do Ensino Médio (original e fotocópia); 



• Carteira de Identidade (original e fotocópia); 
• Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e fotocópia); 
• Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia); 
• Título de Eleitor (original e fotocópia), para maiores de 18 anos; 
• Comprovante de quitação militar (original e fotocópia), para candidatos do sexo 

masculino; 
• 02 (duas) fotos 3x4 (recentes); 
• Comprovante de vacina anti-tetânica (original e fotocópia). 

 
9. RETIRADA DE DOCUMENTOS 

 
A documentação dos requerimentos indeferidos poderá ser retirada na Secretaria 

Escolar do CTISM, no período de 01 a 30 de abril de 2017, das 08h30min às 11h30min. O 
não comparecimento dos interessados, neste período, acarretará na eliminação da referida 
documentação. 
 
10. OBSERVAÇÕES 

 
A inscrição e/ou matrícula deverá ser feita pessoalmente pelo candidato ou por 

procuração, exigindo-se a apresentação de identidade do procurador, devendo o mesmo 
apresentar toda a documentação do candidato, listada nos itens 3 e/ou 8 deste Edital. 

Este Edital atende a Organização Didática do CTISM. 
O CTISM se reserva o direito de não preencher todas as vagas, mesmo que haja 

candidatos suficientes inscritos, caso estes não entreguem a documentação necessária 
para a inscrição, listada no item 3 deste Edital, ou não atendam os requisitos exigidos no 
item 4 deste Edital. 

Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria Escolar do CTISM ou 
pelo telefone (55) 3220-8039. 

 
 
 Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, no primeiro dia do mês de março de 2017.  
 
 
 
 

Prof. Luciano Caldeira Vilanova 
Diretor do CTISM 

 


