MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE RS
EDITAL N° 001, DE 10 DE MARÇO DE 2014.
INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA NA UFSM CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
O Diretor do Centro de Educação Superior Norte do RS torna público
que, no período de 12 a 14 de março de 2014, estarão abertas as inscrições à
seleção para Bolsista do Núcleo de Apoio Pedagógico da UFSM Campus
Frederico Westphalen, conforme descrito a seguir:
1 SOBRE AS VAGAS:
SETOR

NÚMERO DE VAGAS

Núcleo de Apoio Pedagógico

01 *

* Vaga para desempenhar atividades referentes às demandas da Comissão
Interna de Acessibilidade do CESNORS.
1.1 Tempo de duração: de março/2014 a julho/2014, com possibilidade de
renovação para o segundo semestre letivo de 2014.
2 PRÉ-REQUISITOS:
2.1 Ser aluno do CESNORS campus de Frederico Westphalen, em situação
regular;
2.2 Disponibilidade mínima de 12 horas semanais;
2.3 O aluno não pode estar vinculado a outra bolsa, independente do órgão
financiador;
2.4 No semestre anterior, o candidato deve ter tido no mínimo 50% de
aprovação nas disciplinas cursadas.
3 DOCUMENTAÇÃO:
3.1 Formulário de Inscrição fornecido pelo NAP - Núcleo de Apoio Pedagógico,
devidamente preenchido;
3.2 Cópia do comprovante de matrícula (1º semestre de 2014);
3.3 Cópia do documento de identidade (RG);
3.4 Histórico Escolar atualizado (exceto para calouros);
3.5 Demais documentos ou comprovantes poderão ser requisitados para os
candidatos selecionados ao final do processo seletivo.
4 LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: Serão efetuadas no NAP, sala 102
do BLOCO 2 do prédio central do CESNORS, em horário de atendimento e
deverá ser feita pessoalmente pelo interessado.

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
ETAPA1 (Eliminatória): Análise da documentação a fim de verificar os prérequisitos e a compatibilidade de horários.
ETAPA 2: Entrevista na qual serão avaliados conhecimentos compatíveis e
disponibilidade
para
cumprir
as
seguintes
atribuições:
 Acessibilidade de documentação acadêmica: exige conhecimento básico
de Windows, experiência com scanner, reconhecimento ótico de
caracteres e experiência em ambiente de aprendizagem Moodle.
 Acompanhar a(o) acadêmica(o) com deficiência (visual) até o
Restaurante Universitário e dependências do CESNORS (incluindo
parada de ônibus) de acordo com o horário previamente combinado.
 Monitoramento da acessibilidade da documentação e das tarefas
semanais da(o) acadêmica(o);
ETAPA 3: A análise da situação socioeconômica será utilizada como critério de
desempate para os candidatos selecionados nas etapas 1 e 2.
6 DATA E LOCAL DA ENTREVISTA: A data e o local das entrevistas com os
candidatos selecionados na ETAPA 1 serão divulgados no mural do NAP no
dia 17 de março .
7 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Através de edital, até o dia 21 de março de
2014, no mural do NAP e no site www.cesnors.ufsm.br.
8 INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24 de março de 2014.
9 ALTERAÇÕES NO EDITAL: Adendos ou novos editais serão publicados,
sempre que necessário no site www.cesnors.ufsm.br e no mural do NAP.

Genesio Mario da Rosa
Diretor do CESNORS

