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EDITAL 047/2019 

 

O Diretor do Departamento de Relações Empresariais e Comunitárias do 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que estão abertas inscrições para bolsista (01 vaga) para o Departamento de Relações 

Empresariais e Comunitárias - DREC. 

 

Do Processo Seletivo: 

a) Poderão concorrer à Bolsa somente os alunos regulares dos cursos técnicos, 

de graduação e pós-graduação da UFSM. 

b) Os candidatos(as) deverão ter aprovação mínima de 50% das disciplinas 

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

c) Poderão participar do processo de seleção alunos com disponibilidade de 

20 horas semanais (turno da noite) para exercício das atividades. 

d) A seleção será feita mediante entrevista, com possibilidade de uma prova 

prática par testar os conhecimentos em editores de texto e planilhas, a ser 

realizada  nos dias 09/04/2019 e 10/04/2019, das 08h30 às 11h30, 

agendada pelo candidato no momento da inscrição. 

 

Das inscrições: 

a) As inscrições dos candidatos serão realizadas no período de 03 a 07 de 

abril de 2019, exclusivamente por endereço eletrônico. Para participar da 

seleção o(a) candidato(a) deve enviar um e-mail para o endereço 

drec@ctism.ufsm.br, juntamente com uma cópia do histórico escolar do 

2º semestre de 2018 e extrato bancário em anexo, com as seguintes 

informações: 

 

Matrícula Nome Curso/Semestre E-mail 
Dia da entrevista: 

Escolher uma data 

    09/04 (  ) 10/04 (   ) 

 

 

       Das atividades do bolsista: 

a) O(a) bolsista exercerá atividades administrativas relacionadas ao DREC; 

b) O(a) bolsista exercerá suas atividades no turno da noite, de acordo com a 

necessidade do Departamento. Excepcionalmente pode exercer em outro 

turno. 

c) O bolsista exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício 

com a Instituição, em regime de 20 horas semanais. 

 

Departamento de Relações Empresariais e Comunitárias do Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria, aos 03 dias do mês de abril de 2019. 

 

 

Diego Russowsky Marçal 

Diretor do DREC 

 

 


