O Diretor Geral da Faculdade Integrada de Santa Maria no uso de suas
atribuições legais e regimentais torna público que estão abertas as inscrições para
Seleção Pública de Monitores Voluntários de acordo com a Resolução Nº. 02/2013
para atuar nas áreas especificadas a seguir:
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REQUISITO
-Ter cursado e estar aprovado na disciplina pretendida;
-Realizar Prova de seleção e/ou entrevista na qual deverá obter no mínimo nota 7,0 e
estar habilitado legalmente para a disciplina na qual concorre a vaga;
- Comprometer-se a dedicar as horas semanais previstas no Edital para o
desempenho de sua função como monitor da disciplina.
INSCRIÇÕES
De 06/08/2018 a 10/08/2018 das 8h às 12h e das 14h às 21h na Secretaria Geral.
DOCUMENTAÇÃO
No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
- Cópia da carteira de identidade e do CPF;
- Histórico escolar;
-Atestado de adimplência;
-Apresentar cópia e original para autenticação do documento que comprova a
habilitação legal para a disciplina, quando for o caso;
- Ficha de inscrição a ser preenchida no momento da entrega da documentação.
PROVAS
- A aplicação da prova será no dia 14/08/2018 às 18h, na sede da FISMA.
SELEÇÃO
- A avaliação dos candidatos à monitoria será realizada por meio de uma Comissão
de Avaliação designada pela Coordenação do Curso atendendo o disposto nos
respectivos Editais.
DIVULGAÇÃO
- A divulgação dos resultados será realizada dia 16/08/2018.

Santa Maria, 05 de agosto de 2018.

________________________________
Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

