EDITAL Nº 01/2017
PROCESSO DE SELEÇÃO DE SUPERVISORES EM ENFERMAGEM

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 Supervisores para o Curso de Enfermagem para atuar na área especificada a seguir:
Curso de
Graduação

Área

Vagas

Titulação mínima/ requisitos

Enfermagem

Cuidado Humano I

03

Graduação em Enfermagem e experiência na área.

1) Inscrições: de 1º de março à 07 de março de 2017 das 9h às 11h30min e das 14h às 18h na Secretaria Geral da FISMA. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
1.1. Ficha de inscrição a ser preenchida na Secretaria Geral, na entrega dos documentos;
1.2. Cópia autenticada do diploma de curso superior;
1.3. Currículo Lattes devidamente comprovado, encadernado e organizado segundo a sequência do
currículo mencionado.
1.4. Cópia do documento de identificação (RG) e do CPF;
1.6. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), efetuado no Setor Financeiro da FISMA.
Admitir-se-á inscrição através de procuração, por instrumento público ou particular, este com
firma reconhecida do outorgante, acompanhada de cópia autenticada do documento de identificação (RG) do outorgado, assumindo o candidato total responsabilidade pelas informações prestadas
por seu procurador;
Não será permitida inscrição condicionada, para posterior complementação de documentos,
bem como a juntada posterior de documentos.
A homologação das inscrições será divulgada no site da Instituição no dia 08 de março de
2017.
2) Processo de Seleção:
A seleção será realizada a partir do dia 09 de março, por uma banca examinadora composta
por 3(três) docentes e designada pelo Diretor da Instituição;
A seleção será realizada em duas etapas:

2.1. A primeira etapa, de caráter eliminatório, será constituída pela análise do currículo;
2.2. A segunda etapa, classificatória, constará de entrevista com o professor da disciplina e mais
dois professores.
Como critério de desempate, utilizar-se-á como primeiro critério a pontuação do currículo e
como segundo a idade do candidato.
O resultado do Processo Seletivo será divulgado no site da Instituição no dia 10 de março de
2017.
Santa Maria, 24 de fevereiro de 2017.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

