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EDITAL N. 05/2020 – BSCTISM/UFSM 

 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA COLABORADOR (AUXILIAR) NA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA BIBLIOTECA 
SETORIAL DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 

 

A BIBLIOTECA SETORIAL DO CTISM torna público o presente edital de SELEÇÃO DE BOLSISTA 
PARA O PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA 
BIBLIOTECA SETORIAL DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA. 

 

1.DA SELEÇÃO 

 

1.1 Serão selecionados estudantes para auxiliar nas rotinas inerentes a uma biblioteca setorial, 
dentro do Projeto Otimização do Processos Técnicos e Atendimento ao Público da BSCTISM, no 
ano de 2020. 

 

1.2 A seleção terá como público alvo exclusivamente estudantes portadores de Benefício Sócio-
econômico – BSE da UFSM, devidamente matriculados com situação ativa, na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). 

 

2.DAS VAGAS 

 

2.1 Serão ofertadas quatro (04) vagas para os horários das 8h às 12h, das 13h  às 17h e das 17h 
às 21h, no período de 09/03/2020 à 31/01/2021; 

 



3.REQUISITOS PARA REALIZAR INSCRIÇÃO E CONCORRER ÁS VAGAS 

 

3.1 Os requisitos para concorrer ás vagas são: 

I – Ser aluno da UFSM, no mínimo do segundo (2º) semestre, regularmente matriculado com 
situação ativa; 

II – Possuir experiência e habilidades de atendimento ao público; 

III – Dominar o pacote Office; 

VI – Possuir destreza manual (facilidade para trabalhos manuais) 

V – Ter disponibilidade para um turno de 20 horas |em um dos turnos ofertados, (Não será 
aceito horário intercalado) 

 

4.ATIVIDADES 

 

4.1 Os candidatos selecionados executarão as seguintes atividades: 

I – Preparação do livro para empréstimo – carimbos, colagem de papeletas, colagem de 
etiquetas, liberação para empréstimo no “módulo Biblioteca” do SIE; 

II – Atendimento ao público – informações gerais, empréstimo e devolução de materiais; 

III – Auxilio ao usuário em busca no catálogo e Bases de dados; 

IV – Preparação (sob supervisão) dos conteúdos para as redes sociais da BSCTISM; 

V – Elaboração e manutenção das informações a serem exibidas nos murais da Biblioteca; 

VI – Auxilio nas atividades de treinamento de usuário; 

VII – Guardação dos livros devolvidos e dos livros utilizados na BSCTISM; 

VIII – Auxilio na atividade de leitura de estantes; 

IX – Auxilio na atividade de inventário do acervo; 

X – Catalogação de fascículos de periódicos 

 

5.DA INSCRIÇÃO 

 

5.1 Período da inscrição: de 27/02/2020 a 01/03/2020 (até as 23 horas e 59 minutos) 

5.2 Procedimentos para a realização da inscrição: As inscrições serão realizadas: a) via e-mail da 
Biblioteca (biblioteca@ctism.ufsm.br), com o envio da Ficha de inscrição devidamente 
preenchida e anexada (Anexo I deste Edital), acompanhada do currículo do candidato. 

mailto:biblioteca@ctism.ufsm.br


 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1 O processo seletivo será realizado pela Chefia da Biblioteca Setorial do CTISM e constará das 
seguintes fases: 

I – Inscrição através do procedimento descrito no item 5 deste Edital; 

II – Seleção, classificação dos currículos e agendamento dos 10 primeiros colocados para 
entrevistas no período de 02/03/2020 ; 

III – Entrevistas com os candidatos, cujos currículos foram selecionados, no período de 03 e 
04/03/2020.; 

IV – Divulgação dos candidatos escolhidos em 05/03/2020; 

V – Entrega de documentos para admissão na bolsa no período de 09/03/2020. 

 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

7.1 Os candidatos receberão pontuação de acordo com os quesitos 

 

I - Atendimento aos requisitos do item 4 para concorrer às vagas: 5 pontos; 

II -  Classificação de currículo: de 1 a 5 pontos; 

III - Desempenho na entrevista: de 1 a 5 pontos. 

 

 

 

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

8.1 O resultado obedecerá à ordem de classificação dos candidatos; 

8.2 O Resultado Final da Seleção será divulgado no dia 23 de julho de 2019, no endereço 
eletrônico: http://www.ctism.ufsm.br/ em “Editais”. 

 

9. DA BOLSA DE RECURSOS PRÓPRIOS 

9.1 Os candidatos selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 440,00 por mês. 

 

http://www.ctism.ufsm.br/


10. DO DESLIGAMENTO DAS ATIVIDADES 

10.1 O candidato selecionado será desligado das atividades, sem direito à bolsa, se: 

I – Não realizar ou tumultuar os trabalhos inerentes às atividades descritas no item 4 deste 
Edital; 

II – Não apresentar conduta e comportamento ético inerente ao desempenho das atividades. 

 

11. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

Datas Etapas 

27/03/2020 Publicação do Edital 

27/02/2020 a 
01/03/2020 

Período de inscrição dos candidatos. 
As inscrições encerram-se no dia 01/03/2020, às 23 horas e 59 minutos. 

02/03/2020 Seleção, classificação dos currículos e agendamento de entrevistas 

03/03/2020 e 
04/03/2020 

Entrevistas com os candidatos 

05/03/2020 Divulgação dos candidatos escolhidos no site : http://www.ctism.ufsm.br/ 

09/03/2020 Entrega de documentos para admissão 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Os casos omissos serão tratados pela Direção da BSCTISM; 

12.2 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail biblioteca@ctism.ufsm.br ou pelo 
telefone “(55) 3220-8485”. 

12.3 A constatação de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na apresentação da 
documentação de inscrição implicará desclassificação do(a) candidato(a). 

 

Santa Maria, 26 de fevereiro de 2020. 
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ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EDITAL 079/2019 

 

SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DA BSCTISM 2019 

Nome do candidato(a) 
 

Data de Nascimento: 
Curso: 
Matricula: 
Endereço: 
 
Rua: 
Nº_____________apto.:_____________complemento:_________________________
_____ 
Bairro:__________________Cidade:_______________________UF:______________
_____ 
CEP:.....................................Fone 
residencial:....................................Celular:.............................. 
E-mail: 
CPF: 
RG:                                          Órgão expedidor:                                        Data de 
expedição 
 
Conta Bancária (Banco do Brasil ou Caixa Ecômica Federal): 
 
Número da agência:                                        Número da conta: 
 

Opção para o turno: 
 
(  )Manhã – 8:00h – 12:00 
(  )Tarde – 13:00h – 17:00h 
(  )Noite – 17:00h – 21:00h 
 
 

Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital n. 001/2018, da 
BSCTISM – Biblioteca Setorial do Colégio Industrial de Santa Maria da Universidade 
Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a veracidade e validade das informações 
prestadas neste formulário. 

 

Santa Maria, ____de____________de 2019. 

 

__________________________ 

Assinatura do Candidato 


