
 

 
 

FACULDADE SANTA MARIA – FSM 
CAJAZEIRAS – PB 

 
 
A Faculdade Santa Maria de Cajazeiras - PB torna pública a 
retificação da seleção simplificada Nº 01 de 2019 para técnico 
de laboratório dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
 

 
RETIFICAÇÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2019 
 

 
A Diretoria da Faculdade Santa Maria - FSM, no uso de suas atribuições regimentais, torna público 

para o conhecimento dos interessados, a retificação do calendário da seleção simplificada Nº 01 de 2019 para 

técnico de laboratório dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. 

 

 
1. O item que se refere às inscrições, passa a ter a seguinte redação: 
 
 

1. Inscrições  
As inscrições serão realizadas apenas online no período de 03 de julho a 16 de julho de 2019, pelo 

endereço eletrônico tecnicolabfsm2019@gmail.com. 

 

▪ As vagas dispostas estão abertas para inscrições de Pessoas com Deficiência, respeitando a Lei 

Brasileira de Inclusão de n° 13.146 de 6 de julho de 2015, que tem como premissa a inclusão de todos 

os grupos de pessoas em todos os âmbitos, inclusive no ensino e nas oportunidades de trabalho. 

 

2. O item que se refere à homologação das inscrições, passa a ter a seguinte redação: 
 

Da homologação das inscrições 

As inscrições serão homologadas e divulgadas no dia 17 de julho de 2019, em forma de lista, em ordem 

alfabética, no site www.fsm.edu.br. 

 

3. O item que se refere à seleção, passa a ter a seguinte redação: 
 

Da seleção:  

O Processo Seletivo Simplificado ocorrerá no período de 03 de julho a 19 de julho nas seguintes 

etapas:  

1ª Etapa: 17 de julho de 2019 - Análise curricular (Ressalta-se que para os auxiliares administrativos 

que formarão o cadastro reserva a seleção acontecerá dia 16 de julho).  

2ª Etapa: 19 de julho de 2019 – Entrevista e prática profissional (somente para técnico de laboratório). 

 O candidato com inscrição homologada fará entrevista com banca examinadora e, também, terá a 

mailto:tecnicolabfsm2019@gmail.com
http://www.fsm.edu.br/


exposição da prática profissional, de acordo com a função a ser exercida. Serão considerados, para 

efeito de pontuação, o perfil, as habilidades e competências para a atuação profissional.  

 

Os candidatos destinados ao preenchimento de cadastro de reserva para auxiliares administrativos 

serão selecionados somente a partir da análise de currículo e documentação exigida. 

 

4. O item que se refere aos resultados, passa a ter a seguinte redação: 
 

Dos Resultados:  

Os resultados serão divulgados por meio do site da Faculdade (http://www.fsm.edu.br/) e serão 

encaminhados para o endereço eletrônico e/ou telefone do candidato, no dia 22 de julho de 2019, no 

qual será divulgado o candidato aprovado em primeiro lugar. Em caso de desistência, o segundo 

colocado será convocado, via página eletrônica. Em caso de empate, de dois ou mais candidatos, 

considerar-se-á aprovado aquele com maior pontuação na prática profissional. 

 

 

5. As demais disposições da Seleção Simplificada Nº 01 de 2019 permanecem inalteradas. 
 

 
Cajazeiras, 03 de julho de 2019 

 
. 

 
Diretoria da Faculdade Santa Maria 

 


