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O Diretor do Colégio Politécnico da UFSM torna público que estarão abertas, no 
período de 27 de dezembro de 2018 a 08 de fevereiro de 2019, as inscrições para o 
preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo 2018 (Edital n. 002/2018) 
visando o ingresso no Curso TÉCNICO EM CUIDADOS DE IDOSOS, conforme especificado 
a seguir, para o primeiro semestre do ano letivo de 2019. 

 
 
1. DAS VAGAS 
São oferecidas 18 vagas. 

 
2. DO REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO 
O candidato ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. 

 
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
3.1 - Apresentar, no ato da inscrição, Carteira de Trabalho assinada e Declaração do 
empregador comprovando o vínculo como Cuidador de Idosos.  

 Critérios de desempate: 
1º) maior tempo comprovado; 
2º) maior idade. 

 
3.2 – Apresentar, no ato da inscrição, comprovante original e cópia de certificado que 
evidencie cursos de formação básica na área da Saúde. 

 Critérios de desempate: 
1º) maior carga horária comprovada; 
2º) maior idade. 

 
3.3 – Declarar por escrito, no ato da inscrição, que trabalha informalmente no atendimento 
ao idoso ou como seu acompanhante. 

 Critérios de desempate: 
1º) maior tempo declarado; 
2º) maior idade. 

 
3.4 – Apresentar, no ato da inscrição, o original e uma cópia do Certificado de Conclusão do 
Curso Técnico em Enfermagem. 

 Critérios de desempate: 
1º) maior tempo comprovado, mediante declaração, de experiência em 
saúde do idoso; 
2º) maior carga horária em saúde do idoso (ou afins), constante como 
disciplina no Histórico Escolar; 
3º) maior idade. 

 
3.5 – Ter participado do Processo Seletivo do Colégio Politécnico, no ano de 2018, para o 
Curso Técnico em Enfermagem ou Farmácia. 

 Critérios de desempate: 
1º) maior número de acertos no certame; 



2º) maior idade. 
 

4. DA INSCRIÇÃO 
As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 27 de dezembro de 
2018 a 08 de fevereiro de 2019, de modo presencial, na Secretaria Escolar do Colégio 
Politécnico da UFSM, Sala A25 – Prédio 70, localizado na Avenida Roraima, 1000, no Bairro 
Camobi – Campus UFSM, no horário das 08h30m às 12h. O candidato deverá entregar 
cópia do RG e CPF, certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e documentos 
que comprovem os critérios requeridos para seleção. 

 
5. DO RESULTADO 
A divulgação do resultado será feita no site do Colégio (www.politecnico.ufsm.br), no dia 13 
de fevereiro de 2019. 
 
6. DA MATRÍCULA 
Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula nos dias 18 e 19 de fevereiro de 
2019, no horário das 08h30m às 12h. 
 

7. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
Documentos a serem entregues pelos candidatos classificados: 

 Cópia do Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com 
Histórico Escolar;  

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia da Carteira de Identidade; 

 Cópia do CPF; 

 Uma (01) foto 3 x 4 recente; 

 Cópia do documento comprobatório de estar em dia com o serviço militar, para 
os de sexo masculino maiores de 18 anos; 

 Cópia do título eleitoral para os maiores de 18 anos. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os candidatos selecionados ficam sujeitos aos horários de aulas estabelecidos pelo Curso 
Técnico em Cuidados de Idosos. Os Casos omissos serão decididos pela Comissão de 
Seleção e Departamento de Ensino. 

 
 

GABINETE DO DIRETOR DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM, aos vinte e um 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. 

 
 
 

Prof. Valmir Aita 
Diretor do Colégio Politécnico 

 

 


