Edital N° 09/2015
O Diretor da Faculdade Integrada de Santa Maria - FISMA torna pública a abertura
de inscrições, para o ingresso de Portadores de Diploma de curso superior, nos cursos de
graduação no segundo semestre letivo de 2015.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 10 a 24 de julho de 2015.
2. CURSOS
As vagas são destinadas para os seguintes cursos:
CURSO
Administração
Enfermagem
Enfermagem
Psicologia
Psicologia

TURNO
Noturno
Diurno
Noturno
Diurno
Noturno

3. VAGAS
As vagas serão preenchidas de acordo com a disponibilidade de vagas por curso e
turno, assim como das disciplinas ofertadas nos cursos.

4. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
O critério a ser considerado para o preenchimento das vagas disponíveis será o da
ordem cronológica de inscrição.

5. RESULTADO
O resultado dos selecionados por curso será divulgado no site da Instituição.

6. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
No momento da inscrição devem ser apresentados os seguintes documentos:
- Cópia autenticada do Diploma e Histórico Escolar de curso superior;
- Carteira de Identidade (original e fotocópia);
- Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e fotocópia);
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);
- Título de Eleitor (original e fotocópia), para maiores de 18 anos;
- Comprovante de quitação militar (original e fotocópia), para candidatos do sexo masculino;
- Uma fotografia 3x4 (recente);
- Comprovante de residência atualizado (fotocópia).

7. INFORMAÇÕES GERAIS
A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo candidato ou por procuração, sendo
necessária a apresentação do documento de identificação do procurador, devendo o mesmo
apresentar toda a documentação solicitada, conforme item 6 deste Edital.
A FISMA reserva o direito de não preencher todas as vagas, mesmo que haja
candidatos suficientes inscritos, caso estes não entregarem a documentação necessária
para a inscrição, listada no item 6 deste Edital.
O início das aulas do segundo semestre de 2015 seguirá o calendário acadêmico da
Instituição.

8. LOCAL DE INSCRIÇÃO
A inscrição deve ser realizada na Secretaria Geral da FISMA na Rua José do
Patrocínio n. 26.
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (55)3025-9723 ou
(55)3025-9725.

Santa Maria, 08 de julho de 2015.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

