Edital nº 07/2018
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA
A 1º JORNADA NACIONAL DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA FISMA E
3° SIMPÓSIO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA FISMA

O Diretor Geral da Faculdade Integrada de Santa Maria no uso de suas atribuições, torna
público que estão abertas as inscrições para os acadêmicos dos cursos de Enfermagem para integrar a comissão organizadora da 1º Jornada Nacional do Curso de Graduação em Enfermagem da
FISMA e 3° Simpósio do Curso Técnico de Enfermagem da FISMA, que será realizado nos dias 22,
23 e 24 de maio de 2018, obedecendo os seguintes critérios:
1. Público alvo
Acadêmicos dos cursos de graduação em Enfermagem regularmente matriculados na Instituição no primeiro semestre de 2018.
2. Número de vagas
Serão disponibilizadas 40 vagas, sendo 20 vagas para o turno da manhã e 20 vagas para o
turno da noite, para a participação de discentes na equipe organizadora.
3. Critérios para participar da seleção:
- Estar regularmente matriculado na Instituição no primeiro semestre de 2018.
- Estar inscrito no evento
- Ter disponibilidade nos horários:
 Dia 22/05/2018: Manhã e/ou Noite
 Dia 23/05/2018: Manhã e/ou Noite
 Dia 24/05/2018: Manhã e/ou noite
4. Inscrições
O período de inscrições será de 26/03/2018 a 16/04/2018 pelo endereço eletrônico:
jornadaenfermagemfisma@gmail.com
Informações necessárias no envio do e-mail pelos candidatos:
a) Nome completo;
b) Turno que está matriculado;
c) Semestre em curso;
d) Confirmação de disponibilidade de horário (conforme item 3 do presente edital).
e) E-mail para contato

5. Forma de seleção
A seleção dos acadêmicos para integrar a equipe será realizada pelo desempenho acadêmico e frequência nas disciplinas cursadas.
6. Resultado dos selecionados
O resultado dos selecionados será divulgado no dia 20/04/2018 no site da Instituição.
7. Reunião da Comissão Organizadora
Será agendada reunião da Comissão Organizadora com os acadêmicos selecionados, sendo comunicado o dia e o horário das reuniões por e-mail.
8. Certificado de participação na Comissão Organizadora
Aos acadêmicos que participarem da Comissão Organizadora, será emitido o certificado
de participação de 15 horas para a validação como Atividade Complementar do curso (AC).
Santa Maria, 14 de março de 2018.

Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

