Edital nº 04/2018
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 N. 14/2016 para atuar nas áreas especificadas a seguir:
Curso de
Graduação

Disciplina

Anatomia e Fisiologia
(diurno e noturno)

Vagas

Horas
Semanais

2

2

M

2

Turno*
T
N

-

2

Psicologia

Neuroanatomia
(diurno e noturno)

2

2

-

-

2

Requisitos

 Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina;
 Realizar prova conhecimento
sobre a disciplina;
 Realizar entrevista com a Comissão de Seleção.
 Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina;
 Realizar prova conhecimento
sobre a disciplina;
 Realizar entrevista com a Comissão de Seleção;

*Horário a ser combinado com o Professor da Disciplina.
1. INSCRIÇÕES
De 06 a 09 de março de 2018, das 8h às 11h e das 17h às 22h na Secretaria da Unidade 1.
2. 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.
3. SELEÇÃO
A avaliação dos candidatos à monitoria será realizada por meio de uma Comissão de Avaliação designada pela Coordenação do Curso atendendo o disposto no respectivo Edital.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação serão de acordo com os requisitos de cada disciplina ou projeto.
5. PROVA
A aplicação da prova será no dia 16/03 às 18hs na Unidade I.
6. ENTREVISTA
A data, local e horário da entrevista será combinada com o(a) professor(a) da disciplina.
7. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos resultados será realizada dia 19/03/2018.

Santa Maria, 06 de março de 2018.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

