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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA  
DESCUBRA UFSM EDIÇÃO 2017 

 
EDITAL Nº. 001/2017 – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO 

MECÂNICA /UFSM 

SELEÇÃO DE  ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES) PARA  
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017, ATUANDO EM ATIVIDADES 
TÍPICAS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA 

(CSTFM). 
  

 
 1. DA SELEÇÃO 
 
1.1 Serão selecionados 3(três)  estudantes regularmente matriculados(as) no curso de 
Fabricação Mecânica para participação proativa na divulgação do curso no referido evento  
que ocorrerá em 14, 15 e 16 de Setembro.  
 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 Serão ofertadas 3( três ) vagas. 
 
 
3. REQUISITOS  E CRITÉRIOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO E CONCORRER ÀS 
VAGAS 
 

  
I - Ser aluno regular  e matriculado no Curso de fabricação Mecânica  
II – Possuir conhecimento mínimo das atividades do curso de Fabricação Mecânica e 
disponibilidade para relacionamento com o público em geral durante os dias da feira. 
III- Ter disponibilidade de montar e organizar as atividades do curso de fabricação Mecânica 
IV- Estudantes participantes de eventos do Descubra anteriores não podem concorrer 
V – Será dada preferência a estudantes que não participam de projeto de pesquisa na 
UFSM 
VI –Será dada preferência aos estudantes com mais tempo de curso e melhor 
aproveitamento acadêmico. 
VII- Ter comportamento proativo com as tarefas a desempenhar. 
VIII – número de pontos de turnos disponíveis (máximo 12 pontos) 
 
 
 
4. ATIVIDADES 
 
Os candidatos selecionados participarão, conjuntamente ou em rodízio, da montagem do 
estande da Fabricação Mecânica, que envolverá atividades antes, durante e após o evento. 
Essas atividades se referem à montagem de equipamentos/dispositivos para divulgação e 
incentivar o interesse pelo curso de Fabricação Mecânica, atendimento personalizado aos 
visitantes, e recolhimento do material usado durante o evento DESCUBRA UFSM 2017. 
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5. DA INSCRIÇÃO 
5.1 Período da inscrição: de 01/09/2017 a 05/09/2017 (até às 12 horas e 59 minutos).  
 
5.2 Procedimentos para realização da inscrição: As inscrições serão realizadas: 
 a) via e-mail para a coordenação do curso, com o envio da  
Ficha de Inscrição (Anexo I),  
Ficha de Avaliação (Anexo II) e 
 Histórico Escolar Simplificado (obtido no portal do aluno). 
 Enviar a documentação para o e-mail do curso coordenacao.fabmec@ctism.ufsm.br com o 
título DESCUBRA UFSM 2017. 
 
6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
6.1 O início do processo de  Seleção será feito pelo colegiado do curso em 5/9/2017. 
Havendo mais de três classificados, o Colegiado designará uma comissão para concluir a 
seleção através de entrevista. Dado o prazo exíguo, a entrevista será feita no decorrer do 
dia 6/9/2017, mediante contato com os candidatos via e-mail ou telefone. 
 
 
7. DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
7.1 O processo seletivo será iniciado em reunião ordinária do Colegiado do curso de 
Fabricação Mecânica, no dia 05/09/2017, que selecionará os candidatos aspirantes. Caso 
não sejam preenchidas as vagas, por exceder os três candidatos, o colegiado designará 
uma comissão para concluir a seleção, através de entrevista.  
 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
8.1 Os critérios de seleção estão diretamente relacionados ao envio da documentação via e-
mail. Caso o número de selecionados seja superior a 3 (três) a comissão a ser designada 
pelo Colegiado complementará o processo designando uma comissão. 
 
 
 
9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
10.1. O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. 
10.2 O Resultado Final da Seleção será divulgado no dia 12 de setembro de 2017, no 
portal do CTISM. 
 
10. RECURSOS 
 
10.1 Os recursos deverão ser encaminhados por e-mail coordenacao.fabmec@ctism.ufsm.br 
entre 05/09/2017 a 11/09/2017,  com título: DESCUBRA RECURSO 

  
 
11 . DA BOLSA  E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 
 
11.1  O curso dispõe de uma bolsa no valor de R$ 250,00 para dividir entre os selecionados, 
após o término das atividades. 
A participação também gera um certificado que pode ser usado como ACG do curso. 
 
12. DO DESLIGAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
12.1 O candidato selecionado será desligado das atividades, sem direito a bolsa, se: 
I - Não realizar ou tumultuar os trabalhos inerentes às atividades do evento 

file:///C:/Users/Cauduro/Downloads/coordenacao.fabmec@ctism.ufsm.br
file:///C:/Users/Cauduro/Downloads/coordenacao.fabmec@ctism.ufsm.br
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II - Apresentar conduta não-condizente ao evento. 
 
13. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
 

Datas Etapas 

31/08/2017 Publicação do Edital 

01/09/2017 a 05/09/2017 

Período de Inscrição dos Candidatos(as). 
 As inscrições encerram-se no dia 05/09/2017 às 12 horas e 
59 minutos. 

05/09/2017  Publicação da Lista de Inscritos Deferidos.  

06/09/2017 Realização de entrevistas caso haja mais de três inscritos  

12/09/2017 
Divulgação da Lista de Classificação dos (as) Candidatos 
(as) Selecionados (as). 

05/09/2017 a 11/09/2017  Período destinado aos Recursos. 

12/09/2017 Publicação do Resultado Final da Seleção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção. 
 

Santa Maria, 31 de agosto de 2017. 
 
 
 

Prof. Carlos Roberto Cauduro 
Coordenador do Curso de Fabricação Mecânica 
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ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/ Curso de Fabricação Mecânica 
  

SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES) PARA DESCUBRA 
UFSM 2017 

 

Nome do (a) Candidato (a): 

Data de Nascimento: 

Curso do Candidato (a): 

Matrícula do Candidato (a): 

Endereço 

Rua:                                                                         

N.º                                   Apto.:                                              Complemento: 

Bairro:                                                           Cidade:                                                 UF: 

CEP:                                    Fone residencial: (    )                           Celular: (    ) 

E-mails: 

CPF n.º 

RG n.º                                               

Órgão de Expedição:                                     Data de Expedição: 

Conta Bancária no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

Número da Agência:                                            Número da Conta: 

 
Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital n. 001/2017, da Curso de 
Fabricação Mecânica da Universidade Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a 
veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem como dos 
documentos entregues no ato da entrevista (se for o caso), considerando as implicações 
para os propósitos do DESCUBRA UFSM 2017. 

 

Santa Maria, ___ de _____________ de 2017. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO 2  

SELEÇÃO PARA ESTUDANTES COLABORADORES (AUXILIARES) do curso de Fabricação Mecânica NO 
DESCUBRA UFSM 2017 NOME DO 

CANDIDATO:_______________________________________________  

FICHA DE AVALIAÇÃO  

1) Possibilidade de dedicação ao Descubra:  

- 1 ponto por turno disponível Marcar com “X” na tabela abaixo a possibilidade de atendimento ao  

Cada turno equivale a um ponto. Durante evento máximo 6 pontos. 

Antes e depois do evento, cada turno equivale a 1 ponto(máximo 6 pontos) 

     

     

 
  Quinta-feira sexta-feira sábado 

 
9h00min as 13h00min       

 
13h00min as 17h00min       

     

 

Horários antes e depois do 
evento       

 
        

 
        

 
        

      

 

 

 

 


