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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS

UF SM

EDITAL 09/2017
O Diretor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), no uso de
suas atribuições legais e de acordo com as normas para as bolsas de assistência ao estudante PRAE, torna público que estão abertas inscrições para bolsista.

Do Processo Seletivo:
a) Poderão concorrer às vagas somente os alunos regulares dos cursos do
CTISM.
b) Poderão participar do processo de seleção alunos com disponibilidade de
12 a 16 horas semanais para exercício da bolsa.
c) O acadêmico deve ter obtido, no mínimo, 50% de aprovação nas disciplinas
cursadas no semestre anterior.
d) O acadêmico não pode estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão
financiador.
e) A seleção ocorrerá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2017.
Das inscrições:
a) As inscrições dos candidatos serão realizadas no período de 07 a 09 de
agosto de 2017, exclusivamente por endereço eletrônico. Para participar da
seleção o(a) candidato(a) deve enviar um e-mail para o endereço
drec@ctism.ufsm.br, informando a vaga pretendida, juntamente com uma
cópia do histórico escolar do Ensino Médio Técnico em anexo.
b) Serão ofertadas as seguintes vagas:
VAGA

DISCIPLINA

CURSO

ORIENTADOR

01

Monitoria e organização das
aulas e laboratório de
Usinagem

Mecânica Subsequente,
Fabricação Mecânica,
Eletromecânica e
Soldagem

Marco Aurélio Garcia
Bandeira

Das atividades do bolsista:
a) O horário das atividades do bolsista não poderá prejudicar o horário das atividades a
que estiver obrigado como discente, em função das disciplinas em que estiver
matriculado.
b) As atividades do bolsista obedecerão a um plano elaborado pelo professor orientador.
c) Os bolsistas exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a
Instituição, em regime de 12(doze) a 16 (dezesseis) horas semanais.

Departamento de Relações Empresariais e Comunitárias do Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria, aos 26 dias do mês de julho de 2017.

Prof. Marco Aurélio Garcia Bandeira
Diretor do Dep. de Relações Empresariais e Comunitárias
Colégio Técnico Industrial - UFSM

Luciano Caldeira Vilanova
Diretor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria - UFSM

