
  

 

  

 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
GABINETE DO REITOR 

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
EDITAL N. 01/2017-AGITTEC 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 

A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC) da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 

bolsista. 

 

1. NÚMERO DE VAGAS E ÁREA DE ATUAÇÃO 

Código da 

Vaga 

Nº de 

vagas 
Cursos 

Local de 

atuação 

Carga 

Horária 

Remuneração 

A 01 

Administração, 

Economia ou 

Contabilidade 

Coordenadoria 

de 

Transferência 

de Tecnologia 

 

20h 

semanais 

 

R$ 400,00 

mês 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 Período:  

As inscrições para a seleção de bolsista estarão abertas no período de 06 a 10 de 

março de 2017, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17 horas.  

2.2 Local: 

Os documentos para a inscrição deverão ser entregues na Agência de Inovação e 

Transferência de Tecnologia, Parque de Exposições da UFSM, Prédio 61H, ao lado da Hípica, 

sala 1, Campus da UFSM, Bairro Camobi. 

2.3 Requisitos para inscrição: 

a. Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria e 

frequentando o curso de graduação vinculado a opção de código de vaga desejada 

pelo candidato, mencionados no item 1 deste edital; 



  

 

  

 

b. Não ter outras modalidades de bolsa da UFSM, exceto aquelas vinculadas à Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (moradia, alimentação e transporte); 

c. Dispor de vinte horas semanais no turno da manhã e/ou da tarde para realização 

das atividades vinculadas a bolsa. 

Serão desclassificados os candidatos que não preencherem esses requisitos. 

2.4 Documentos para inscrição: 

a. Ficha de inscrição disponível no final deste edital; 

b. Histórico Acadêmico atualizado;  

c. Currículo relatando experiência profissional (emprego, estágio, bolsa de trabalho, 

monitoria). 

2.5 Procedimentos para inscrição: 

O candidato deverá entregar a documentação exigida em envelope fechado na 
Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia - AGITTEC, nos dias e horários 
estabelecidos no item 2.1. A Ficha de Inscrição está disponível no final deste Edital e deverá ser 
impressa, preenchida e assinada. O envelope deverá conter no lado externo o nome do 
candidato, o nome do curso que frequenta e os dizeres “Inscrição à Seleção de Bolsista do 
EDITAL N. 01/2017-AGITTEC”. 

 
 

3. SELEÇÃO 

3.1 Critérios de Seleção 

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas: análise de currículo e entrevista, 

com a seguinte distribuição de pesos: 

Etapa Peso Nota Máxima 

Análise de currículo 50% 10 

Entrevista 50% 10 

Total 100% ----- 

 

3.1.1 Análise de Currículo 

A análise de currículo seguirá os seguintes critérios: 

 



  

 

  

 

Item Nota Máxima 

Publicações – 0,5 2 

Participação em eventos (palestras, mini-

cursos, fóruns, seminários) – 1,0 
4 

Experiência profissional (emprego, 

estágio, bolsa de trabalho, monitoria) – 

1,0 

4 

Total 10 

 

3.1.2 Entrevista 

A entrevista ocorrerá em local, data e horário a serem divulgados até 13 de março de 

2017 no site da AGITTEC <http://www.ufsm.br/agittec>.  

A entrevista terá duração máxima de 30 minutos e seguirá o seguinte critério: 

Item Nota Máxima 

Desenvoltura/Postura 3 

Perfil Profissional (aptidões, habilidades) 5 

Interesse no trabalho 2 

Total 10 

 

 

3.2 Divulgação dos Resultados e Classificação 

O resultado com o candidato classificado e suplentes será divulgado até dia 20 de 

março de 2017 no site da AGITTEC.  

Desempates serão realizados por idade, tendo prioridade o candidato mais velho.  

 

3.3 Validade da Seleção 

A validade da Seleção será de 01 (um) ano a partir do edital de homologação do 

certame.  

  



  

 

  

 

 
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

O candidato selecionado deverá apresentar: 

a. Comprovante de conta corrente – preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal (com cópia de extrato ou cartão comprovando os dados da 
conta). 
 
 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Não haverá vínculo empregatício de qualquer natureza entre o candidato selecionado 

e a Universidade Federal de Santa Maria.  

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital.  

Durante o período de execução das atividades vinculadas à bolsa o aluno deverá estar 

devidamente matriculado e frequentando as aulas.  

Caberá ao candidato acompanhar, por meio do site <http://www.ufsm.br/agittec>, 

eventuais retificações e alterações deste Edital, bem como Editais de Convocação durante o 

período de vigência desta Seleção.  

Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo órgão organizador do processo 

seletivo.  

                                                            Santa Maria, 15 de fevereiro de 2017. 

 
 

 
 

Hélio Leães Hey  
Diretor da AGITTEC 

 
 

  



  

 

  

 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS AGITTEC 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo 

Escolaridade Estado Civil Grupo Sanguíneo e Fator RH    Sexo 

RG Órgão Emissor Data de expedição CPF 

Data de nascimento Telefone Residencial Celular E-mail 

Endereço Residencial 
Rua e nº 

Bairro Cidade UF             CEP 

Curso Semestre CÓD. DA VAGA (consultar item 1 do Edital) 

 

Santa Maria, _______de _________de 2017. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 


