Edital nº 12/2018
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 10/2018, DE 06 DE JUNHO DE 2018, INSCRIÇÕES PARA A
SELEÇÃO PÚBLICA DE DOCENTES PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA EM
GESTÃO COMERCIAL
A Faculdade Integrada de Santa Maria – FISMA torna pública a retificação ao Edital nº
10/2018 do dia 06 de junho de 2018, que passa a ter a redação a seguir especificada:
1 - NO ITEM 02 – PROCESSO DE SELEÇÃO
Onde se lê:
“2.1. A primeira etapa (...). O ponto, a data e o horário das provas serão sorteados na

presença de todos os candidatos no dia 03 de julho de 2018, às 09 horas, na sala 101 da
FISMA.”
“2.2. A segunda etapa, (...) a ser realizada no período de 04 a 06 de julho de 2018, conforme
cronograma a ser divulgado no dia do sorteio dos pontos da prova didática.”
“2.3. A terceira etapa, (...) e será realizada a partir de 09 de julho de 2018.”
Leia-se:
2.1. A primeira etapa (...). O ponto, a data e o horário das provas serão sorteados na

presença de todos os candidatos no dia 10 de julho de 2018, às 09 horas, na sala 101 da
FISMA.
2.2. A segunda etapa, (...) a ser realizada no período de 11 a 13 de julho de 2018, conforme
cronograma a ser divulgado no dia do sorteio dos pontos da prova didática.
2.3. A terceira etapa, (...) e será realizada a partir de 16 de julho de 2018.
2 - NO ITEM 03 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Onde se lê:

“O resultado do Processo Seletivo será divulgado no site da Instituição até o dia 13 de julho
de 2018.”
Leia-se:

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no site da Instituição no dia 23 de julho de
2018.
3 - As demais informações e exigências contidas no EDITAL Nº 10/2018, de 06 de junho de 2018,
completo, permanecem inalteradas e válidas.
Santa Maria, 18 de junho de 2018.
__________________________
Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

