Edital nº 11/2021

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 Monitoria
Remunerada e Voluntária de acordo com o previsto na Resolução Nº 01/2020 para atuar nas
Disciplinas especificadas a seguir:

Curso de
Graduação

Disciplina

Turno
Nº de Horas
Professor Responsável
Vaga semanais M T N

Processos e práticas de gestão
de pessoas

1

4h

x Andressa S. dos Santos

Princípios gerais de
administração

1

4h

x

Letícia G. dos Santos

Fundamentos da Enfermagem

2

4h

x

Aline Wachholz

Enfermagem e cuidados
críticos

1

x

Tereza Navarine

Administração

Enfermagem

4h

x

1. ATRIBUIÇÕES
Será responsabilidade do (a) aluno (a) selecionado (a) realizar o suporte presencial na
comunicação entre professor e aluno, no que se trata de aspectos tecnológicos do modelo de
ensino previsto, provisório e excepcional, na Instrução Normativa Nº 04/2021, bem como de
acordo com o previsto na Resolução 01/2020, especialmente no seu Artigo 7º.
2. REQUISITOS
• Ser maior de 18 anos de idade (comprovar com apresentação de RG ou CNH)
• Não apresentar nenhuma comorbidade (compromisso de boa-fé);
• Conhecimento do Pacote de Aplicativos Office – Excel, Word e Power Point;
• Conhecimento em tecnologias para o ensino remoto (Google Meet / Moodle);
• Disponibilidade de horários para atividade de caráter presencial, conforme dias e turnos das
disciplinas do Curso em que tenha interesse e condições de ser monitor;
• Comprometer-se a dedicar as horas semanais previstas no Edital para o desempenho de sua
função como monitor da disciplina.

3. INSCRIÇÕES
• Dias - de 20 a 25 de maio de 2021 ás 14 horas;
• Forma - através do e-mail: jairo.rodrigues@fisma.com.br
• Condições - os alunos interessados deverão enviar o “formulário” abaixo ao e-mail indicado,
contendo as seguintes informações:
“Eu, ..........................................................., CPF .................................. me inscrevo à vaga de
MONITOR na Faculdade Integrada de Santa Maria Ltda., no Curso .................................,
Disciplina ...................................................., ministrada pela Professora .....................................
no dia da semana .........................................., no horário...................................................... De
boa-fé, informo que não possuo comorbidades de saúde e estou ciente das condições de trabalho
previstos pela Resolução 01/2020, bem as do constante no Edital 11/2021 da FISMA”.

• Observação - em caráter excepcional, alunos matriculados e cursando o presente semestre
nas Disciplinas previstas no presente Edital, também poderão se inscrever.

4. DOCUMENTAÇÃO:
Quando selecionados (as) os (as) candidatos (as) deverão apresentar os seguintes documentos:
•
•
•
•

Cópia da carteira de identidade e do CPF;
Histórico escolar;
Atestado de adimplência;
Comprovante de residência.

5. REMUNERAÇÃO
O (A) selecionado (a) receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que
deverão ser pagos em duas parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) referente ao período de
atividades/trabalho, de 31 de maio a 15 de julho de 2021.

6. DO VÍNCULO E CONTRATAÇÃO
Os (as) candidatos (as) selecionados constituirão vínculo com a FISMA através de Contrato de
prestação de Serviço Autônomo (RPA). O o (a) mesmo (a) terá até 48 horas úteis para manifestar
ciência do resultado e do termo de responsabilidade, o qual deverá ser assinado no ato da
contratação. O não cumprimento desta etapa, implicara na perda automática da vaga.
6.1 – CERTIFICAÇÃO: Os monitores selecionados receberão um certificado de monitoria
nas respectivas disciplinas, desde que atendam aos requisitos solicitados e participe de 100%
das atividades.

7. SELEÇÃO
A avaliação dos candidatos à monitoria, excepcionalmente, será realizada pelo Professor da
disciplina e pelo Setor de Apoio Pedagógico (SAP) da FISMA:
• Através de uma entrevista on-line que será previamente agendada via e-mail dos (as)
candidatos (as) inscritos (as).
• Pela análise do histórico escolar de aluno matriculado e efetivamente em exercício acadêmico
(a partir do 3º semestre, com a devida comprovação de conclusão dos semestres anteriores,
bem como ter alcançado aprovação na disciplina que pretenda ser monitor.)

8. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos resultados será comunicada aos candidatos, através do e-mail apresentado no
ato da inscrição até a data de 27/05/2021.

Santa Maria, 20 maio de 2021.

Marcos Juliano Hubner
Vice-Diretor

