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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO LABORATÓRIO ABERTO DE 

INFORMÁTICA (LABINFO) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PARA BOLSISTAS 2015 

 

O LABORATÓRIO ABERTO DE INFORMÁTICA (LABINFO) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA E A PRÓ-REITORIA DE 

ASSUNTOS ESTUDANTIS (PRAE) faz saber aos interessados que estarão 

abertas as inscrições ao Processo Público para seleção de bolsistas para 

atuarem nos laboratórios do Campus e do Centro, no I semestre de 2015, no 

período de 23 de fevereiro a 06 de março de 2015, o qual será regido pelas 

normas descritas a seguir: 

 

1 INSCRIÇÕES  

1.1 A inscrição para o Processo Seletivo Público do LABINFO poderá ser 

realizada, no período de 23 de fevereiro a 06 de março de 2015. A inscrição 

deverá ser realizada diretamente no laboratório do Centro, das 16h às 22h, até 

27 de fevereiro de 2015; a partir de 02 de março de 2015, das 8h às 23h. 

1.2 Procedimentos para realizar a inscrição. 

1.2.1 O candidato deverá comparecer ao laboratório (Centro) e preencher o 

formulário de inscrição. 

1.2.2 Não há taxa de inscrição. 

2 LABORATÓRIOS E NÚMERO DE VAGAS 



No ato da inscrição, o candidato não optará, de forma definitiva, por apenas um 

dos Laboratórios (Centro ou Campus), podendo realizar suas atividades em um 

ou ambos os laboratórios.  

Número de vagas: 

 

 

 

 

 

 

2.2 São pré-requisitos: 

a) Estar cursando terceiro ou quarto semestre do curso Técnico em 

Informática; ser graduando dos cursos da área de informática ou outro curso da 

área tecnológica (a partir do 6º semestre).   

b) Comprovar domínio dos conteúdos de pelo menos 02 dos cursos 

programados para serem ofertados pelo Laboratório no I semestre de 2015, a 

saber: 

Cursos ofertados pelo Labinfo: Access, Excel, Web Design, Corel Draw, 

Autocad, Word, Informática Básica e Melhor Idade. 

c) Possuir BSE ativo; 

d) Aproveitamento de no mínimo 50% das disciplinas cursadas no semestre 

anterior, ou do semestre em questão já divulgado; 

e) O candidato não possuir nenhum outro tipo de bolsa; 

f) Não estar cursando dois cursos simultaneamente; 

g) Não exceder o período normal de duração do curso, acrescidos de dois 

semestres letivos.  

 

2.2. Documentação necessária: 

a) Cópia xerográfica de RG e CPF do candidato; 

b) Histórico simplificado do curso do candidato; 

c) Cópia de comprovante de BSE. 

LABINFO CENTRO/CAMPUS 
 

Nº DE VAGAS 
 

10 
 



 

3 SELEÇÃO 

O processo seletivo será composto de uma etapa apenas, a qual constará da 

análise dos formulários em atenção aos pré-requisitos e documentação 

estabelecidos neste documento.  

3.1. Divulgação da seleção preliminar do LABINFO: será no dia 09 de março 

de 2015. 

3.1.1 Data para recursos contra seleção preliminar: será no dia 10 março de 

2015. 

 

4 RESULTADO FINAL 

4.1 A divulgação do resultado final definitivo será no dia 11 de março de 2015, 

no endereço: http://w3.ufsm.br/prae. 

 

5 SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DA VAGA 

5.1 O candidato selecionado deverá solicitar a confirmação da vaga e entrega 

de documentação exclusivamente no seguinte endereço: Rua Professor Braga, 

nº 79. Sala 11. CEU I. Centro. Labinfo Centro, no dia 12 março 2015.  

 

6 CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES 

6.1 A utilização da lista de suplentes para o preenchimento total das vagas 

previstas neste documento iniciará logo após a data determinada para 

confirmação de vagas. 

6.2 Os suplentes interessados deverão observar os chamamentos para 

ocupação de vagas ociosas, a ser feito pela Equipe Labinfo através do 

endereço http://w3.ufsm.br/prae.  

7 O atendimento integral às datas e horários previstos no cronograma do 

processo seletivo é de responsabilidade exclusiva dos inscritos. 

 

8 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

O início das atividades dos laboratórios durante o semestre está previsto para o 

dia 16 de março de 2015 a 18 de julho de 2015. 



9 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe do LABINFO e Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis, sendo observada a legislação pertinente. 

Mariza Gorette Seeger 

Téc. em Assuntos Educacionais do LABINFO/UFSM 

 

João Batista Dias de Paiva 

Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

 

DATA EVENTO E HORÁRIO LOCAL 

23 de fevereiro de 2015. Abertura das inscrições. Exclusivamente no 
endereço:  

Labinfo Centro: Rua 
Professor Braga, nº 79. Sala 

11. CEU I. Centro. 
 

06 de março de 2015. Encerramento das 
inscrições. 

 

No endereço acima citado. 

09 de março de 2015. Divulgação da seleção 
preliminar. 

 

Exclusivamente via Internet, 
através do endereço 

eletrônico: 
 http://w3.ufsm.br/prae 

 
10 de março de 2015. Data para recursos 

contra seleção 
preliminar. 

Exclusivamente na 
Secretaria do Labinfo 
Centro: Rua Professor 

Braga, nº 79. Sala 07. CEU 
I. Centro. 

 
11 de março de 2015 Publicação do resultado 

final do processo 
seletivo. 

Exclusivamente via Internet, 
através do endereço 

eletrônico:  
http://w3.ufsm.br/prae 

 

12 de março de 2015. Confirmação de vaga e 
entrega de 

documentação. 

Exclusivamente no 
endereço: Labinfo Centro: 
Rua Professor Braga, nº 79. 
Sala 11. CEU I. Centro. 

 

A partir de 13 de março 
de 2015. 

Chamada de suplentes. Exclusivamente via Internet, 
através do endereço 

eletrônico:  
http://w3.ufsm.br/prae 

 
 


