Edital nº 20/2015
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA A
EQUIPE DO PROCESSO SELETIVO 2016/1
A Comissão Permanente do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições, torna público
que estão abertas as inscrições para os acadêmicos dos cursos de Administração, Enfermagem
e Psicologia para a atuação como voluntários no Processo Seletivo 2016/1 da Faculdade Integrada de Santa Maria.
1 Público alvo
Acadêmicos dos cursos de graduação em Administração, Enfermagem e Psicologia regularmente matriculados na Instituição.
2 Número de vagas
Serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para a participação de discentes na equipe
organizadora do Processo Seletivo 2016/1, conforme a necessidade da estrutura para a organização, que segue abaixo:
Local
Sede

Número de Vagas
30 vagas

Unidade I

20 vagas

Participação Discente
Administração: 15 vagas
Enfermagem: 15 vagas
Psicologia: 20 vagas

3 Inscrições
O período de inscrições será de 6 a 13 de novembro de 2015 pelo e-mail:
cadastro.vestibular@fisma.com.br
Informações necessárias no envio do e-mail pelos acadêmicos:
a) Nome completo;
b) Curso que está matriculado;
c) Semestre em curso;
d) Confirmação de disponibilidade de horário (conforme item 7 do presente edital).
4 Forma de seleção
A seleção dos candidatos para integrar a equipe será realizada por meio de sorteio pela
Comissão Permanente do Processo Seletivo, considerando as vagas disponíveis no presente
Edital.

5 Do resultado dos selecionados
O resultado dos selecionados será divulgado no dia 19 de novembro de 2015 no site da
Instituição.
6 Capacitação
Será agendada uma data para a capacitação dos acadêmicos selecionados para atuarem
no Processo Seletivo 2016/1, sendo comunicado o dia e o horário da capacitação.
7 Disponibilidade de horário
Os acadêmicos inscritos para atuarem na equipe do Processo Seletivo terão que ter
disponibilidade de horário para participarem das atividades de organização do vestibular, que
será realizado no dia 5 de dezembro de 2015, das 14 horas e 30 minutos até às 20 horas.
8 Certificado de participação
Aos acadêmicos que participarem do processo seletivo, como voluntários, será emitido
um certificado de participação com as horas equivalentes à atuação nas atividades do processo seletivo para a validação como atividade complementar de graduação (ACG).
9 Informações gerais
As informações solicitadas no item 3 do presente Edital são requisitos para a homologação da inscrição para a participação da seleção. Sendo assim, a inscrição só será homologada
se apresentar todas as informações solicitadas no e-mail enviado.

Santa Maria, 5 de novembro de 2015.

Comissão Permanente do Processo Seletivo.

