
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO – CAMPUS JAGUARÃO 

EDITAL BOLSISTA VOLUNTÁRIO 

INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS AO 

LABORATÓRIO DE TURISMO 

 

PROJETO: Fortalecendo as práticas pedagógicas do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Turismo/UNIPAMPA/Jaguarão/RS. 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (2012) o Laboratório de Turismo 

(LABORTUR) é: 

 

“Um espaço multifuncional que visa propiciar práticas 

pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão aos alunos do curso. 

Com a finalidade de maximizar a utilidade do espaço físico e dos 

equipamentos disponíveis, o LABORTUR agrega três áreas 

funcionais, entre elas: Agência de Viagens e Eventos, Pesquisa e 

Empresa Junior” (2012, p.72). 

 

Considerando a necessidade de dar conta das atividades a serem realizadas no 

LABORTUR, a Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo - 

Campus Jaguarão torna público que, no período de 26 de setembro a 07 de outubro de 

2016, às 21h, estarão abertas as inscrições à seleção de candidatos ao Programa de 

Monitoria Voluntária para o Laboratório de Turismo – Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Turismo, conforme descrito a seguir:  

1. PÚBLICO-ALVO: 

Discentes do curso em conformidade com o item 3 deste Edital. 

2. MODALIDADES: 

A modalidade em seleção é única: Monitoria Voluntária do Laboratório.  

3. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

Para poder candidatar-se às vagas disponibilizadas no edital, o candidato deve:  

a) Estar regularmente matriculado no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Turismo da Universidade; 

b) Demonstrar interesse nas três áreas funcionais que agregam o LABORTUR e nas 

demais atividades da rotina do laboratório e do curso;  



c) Ter interesse no desenvolvimento acadêmico-científico;  

d) Estar disposto a acompanhar as atividades de monitoria propostas pelos professores; 

e) Ter disponibilidade de 8 horas semanais para trabalho de monitoria voluntária nos 

períodos estipulados pela comissão de seleção. 

4. DO PROCESSO SELETIVO: 

No ato da inscrição ao processo seletivo para as vagas de Monitoria Voluntária do 

Laboratório, o candidato deverá apresentar a ficha de inscrição e demais informações 

que ali constarem.  

Parágrafo único: Em função do período exíguo para a seleção, não será possível a 

interposição de recursos. A deliberação da Comissão Docente do LABORTUR é soberana 

na escolha, fundamentada nos critérios e etapas já estabelecidos neste edital.  

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

Os critérios de seleção obedecerão às seguintes etapas: envio de currículo com ficha de 

inscrição e entrevista.  

Na primeira etapa, o interessado deverá entregar o currículo impresso, até o dia 07 de 

outubro às 21h, para a secretária do Curso, Lidiane Carvalho, com a ficha de inscrição 

(Anexo I), que consta neste edital, devidamente preenchida. 

Na segunda etapa, o interessado será submetido à entrevista que ocorrerá nos dias 13 

e 14 de outubro, no LABORTUR. 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

Os resultados serão divulgados no dia 19 de outubro de 2016.  

7. ALTERAÇÕES NO EDITAL: 

Adendos ou novos Editais serão publicados no mural acadêmico da UNIPAMPA 

Jaguarão.  

8. LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas pela secretária do curso, com a entrega de currículo e ficha 

de inscrição.  

9. NÚMERO DE VAGAS: 

Serão ofertadas quatro vagas. 

10.  ATIVIDADES DO BOLSISTA: 

Terão como atividades a contribuição com o planejamento, organização e 

operacionalização de eventos da UNIPAMPA;  o planejamento e a organização das saídas 

de campo do curso; a organização e a manutenção dos materiais do acervo do 

laboratório;  a coleta, a tabulação e a interpretação de dados de pesquisa; a elaboração 

de relatórios e as demais demandas provenientes da rotina do laboratório e do curso. 


