Edital nº 25/2016

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
Remunerados de acordo com a Resolução N. 14/2016 para atuar conforme especificação a seguir:
Diretoria de Pósgraduação, Pesquisa
e Extensão.
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*Horário a ser combinado com a Coordenação.
1. REQUISITOS
- Estar regularmente matriculado e cursando pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos créditos regulares para o período acadêmico vigente do seu curso;
- Possuir conhecimentos intermediários/avançados em informática (excel 2013 e superiores);
- Ter cursado ou estar aprovado nas disciplinas de Introdução a Informática e Sistemas Operacionais;
- Realizar Prova de seleção teórica e prática, na qual deverá obter no mínimo nota 7,0 ou estar habilitado legalmente para a disciplina;
- Não possuir vínculo empregatício;
- Comprometer-se a dedicar as horas semanais previstas no Edital para o desempenho de sua
função como monitor da disciplina.
2. VALOR DA BOLSA
- Para candidatos dos cursos técnicos: R$ 3,00 a hora;
- Para candidatos dos cursos de graduação: R$ 4,00 a hora.
3. INSCRIÇÕES
De 13 a 16 de dezembro de 2016, das 09h às 11h e das 14h às 21h na Secretaria Geral da
FISMA.
4. DOCUMENTAÇÃO
No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
- Cópia da carteira de identidade e do CPF;
- Cópia do Histórico Escolar atualizado;
- Atestado de adimplência;
- Ficha de inscrição a ser preenchida no momento da entrega da documentação.

5. PROVA
A aplicação da prova será no dia 21/12/2016 das 18h às 19h15min.
6. AVALIAÇÃO
- A avaliação dos candidatos à monitoria será realizada por meio de uma Comissão de Avaliação designada pela Coordenação da Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão,
atendendo o disposto no respectivo Edital.
- Modalidade da seleção: análise do histórico escolar.
- Critérios que serão avaliados na seleção: conhecimento específico da área, comprometimento e disponibilidade de horários.
7. RESULTADOS
A divulgação dos resultados será realizada dia 22/12/2016.
8. DA ADMISSÃO
- O candidato classificado será admitido para uma jornada de 20(vinte) horas semanais;
- A seleção de que trata este Edital tem validade até 30 de março de 2017.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e Diretoria de Pósgraduação, Pesquisa e Extensão.

Santa Maria, 12 de dezembro de 2016.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

