EDITAL Nº 05/2021

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA O CURSO DE “APERFEIÇOAMENTO
EM GEORREFERENCIAMENTO, CERTIFICAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS
RURAIS”

A Faculdade Integrada de Santa Maria – Ltda. torna público o Processo Seletivo de
alunos para o Curso de “Aperfeiçoamento em Georreferenciamento, Certificação e Gestão de
Imóveis Rurais”, que será regido pelo presente edital:

01. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção de alunos, em todos os ritos necessários previstos nos itens 8.1 e 8.2,
será executada pela Coordenação do Curso.
02. OBJETIVO DO CURSO
Os objetivos do curso são:
- Formar profissionais da área tecnológica – de nível médio - com alta capacidade
técnica para realizar processos de certificação de imóveis rurais junto ao INCRA
de Forma a obter junto ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas e demais
conselhos reguladores das atividades dos profissionais técnicos de nível médio, a
habilitação legal para esta atividade.
- Entender as implicações legais, registrais e cadastrais, envolvidas no processo de
certificação de imóveis rurais, sabendo a forma correta de administrar as
implicações envolvidas na gestão das propriedades rurais.
03. MODALIDADE DE ENSINO
Presencial, mas contando com 20% das aulas na modalidade semipresencial como
prevê a legislação.
04. CARGA HORÁRIA
A carga horária total do curso é de 360 horas, sendo de 15 horas semanais.
05. PERÍODO, LOCAL DAS AULAS E TRABALHO FINAL
As aulas serão realizadas de 6 de agosto de 2021 a 4 de junho 2022, na Sede da
Faculdade Integrada de Santa Maria Ltda., situada à Rua José do Patrocínio, 26,
no município de Santa Maria - RS. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser
apresentado no período compreendido entre 4 de junho de 2022 e 4 de junho de
2025.

06. DIAS E HORÁRIOS DA OFERTA DO CURSO
O Curso será ministrado às Sextas-feiras (das 18 às 23 horas) e aos Sábados (das
7:30 às 12 horas e das 13:30 às 19 horas).
07. NÚMERO DE VAGAS
Serão ofertadas 40 Vagas, sendo necessário o número mínimo de 15 alunos
efetivamente matriculados para a oferta ser confirmada.
08. SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA
8.1. Público-alvo a ser selecionado:
- Profissionais com curso de graduação vinculados ao sistema CONFEA/CREA,
Arquitetura e Urbanismo e demais cursos cujos graduados possam se habilitar para
exercer a certificação de imóveis rurais.
- Técnicos de nível médio com formação na área Técnica de Nível Médio em
Agrimensura; Técnicos de Nível Médio em Topografia; e Outros Tecnólogos e
Técnicos de Nível Médio das áreas descritas na Resolução 218 da PL do CONFEA,
com abertura para habilitação ao exercício da certificação de imóveis rurais, de
acordo com o previsto pelos respectivos conselhos profissionais.
8.2. Critérios da seleção e classificação:
- Apresentação de diploma e/ou certificado de formação profissional e/ou técnica.
- Apresentação de Currículo de formação e/ou atuação profissional ou técnica.
- Os selecionados serão em ordem crescente de inscrição, de acordo com o máximo
de vagas ofertadas, sendo classificados os quarenta primeiros que apresentarem a
documentação solicitada pela IES; os demais, constarão de numa lista de espera.

8.2. Período de matrícula:
As matrículas serão realizadas de 21 de junho de 2021 à 5 de agosto de 2021, na
Secretaria Geral da Faculdade Integrada de Santa Maria, ou pelo E-mail
secretaria.academica@fisma.com.br situada a Rua José do Patrocínio, nº 26, em
Santa Maria - RS.
8.3. Documentação para a matrícula:
Uma (01) foto 3X4; Cópia do RG; Cópia do CPF; Comprovante de residência
atualizado; Cópia autenticada do Diploma ou do Certificado de Conclusão do
Curso Superior.
09. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ao realizar a matrícula nesse processo seletivo o candidato reconhecerá a
aceitação dos itens contidos nesse Edital;
9.2. É de inteira responsabilidade do candidato os dados preenchidos na ficha de
inscrição (ver ANEXO I deste edital);

9.3. Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidas pela
Coordenação do Curso;
9.4. A Faculdade Integrada de Santa Maria Ltda. se reserva no direito de corrigir
eventuais erros, podendo inclusive proceder alterações neste Edital.
Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail:
georreferenciamento@fisma.com.br e pelo telefone (55) 3025-9725, Ramal:
218 ou 239.

Santa Maria, 18 junho de 2021.

Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA O CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM
GEORREFERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

(
) ESPECIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL

(

) APERFEIÇOAMENTO

1. NOME COMPLETO:
_________________________________________________________________________
2. ENDEREÇO RESIDENCIAL:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
BAIRRO _____________________________________ CEP ________________________
CIDADE ___________________________________________ ESTADO _______________
TELEFONES PARA CONTATO: __________________________/
______________________
E-MAIL: __________________________________________________________________
3. RG: ________________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR:
__________________
DATA DE EXPEDIÇÃO: _______/ ________/ ____________
4. CPF: ____________________________
5. DATA DE NASCIMENTO: ________/ ________/ _____________
6. LOCAL DE NASCIMENTO:
__________________________________________________
7. CURSO SUPERIOR DE:
_____________________________________________________

Santa Maria, RS, ________ de ____________________ de _________.

___________________________________________________________
Assinatura do Candidato

