
FACULDADE SANTA MARIA - FSM
BR 230, Km 504 – CX. POSTAL 30 – CEP: 58900-000

Fone: (83) 3531-1349 Fax: (83) 3531-1365

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA

EDITAL Nº 03/2019

               A coordenação do programa de monitoria da Faculdade Santa Maria torna pública 
a abertura de inscrições para o processo seletivo referente a monitores para dar suporte ao 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Faculdade Santa Maria.

MODALIDADES DE MONITOR:

 Dispõe da modalidade: Monitor não bolsista, onde serão ofertadas 4 vagas.

 Ao monitor não bolsista, será oferecido o certificado de monitor do CEP, desde que 
cumpridas todas as exigências a ele normatizada.

PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES:

 As inscrições para monitor serão realizadas de 19 a 23 de agosto de 2019, na 
coordenação de monitoria, nos horários abaixo mencionados:

       Segunda – 09:00 às 10:00
       Terça – 09:00 às 10:00

             Terça – 18:30 às 20:30

 No momento da inscrição o (a) candidato (a) deverá levar Xerox dos documentos 
pessoais (RG e CPF), Xerox do histórico escolar e ficha de inscrição 
(DISPONIBILIZADA NA COORDENAÇÃO DE MONITORIA). 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DO MONITOR:

 Não ter sofrido qualquer tipo de penalidade aplicada pela FSM;
 Estar quites com suas obrigações financeiras perante a FSM;
 Discentes do 3° a 8° período. 



SELEÇÃO:

 A seleção dos monitores será realizada pela coordenação de monitoria, no dia 28 de 
agosto de 2019, às 14:00 horas (sala de monitoria).

 A seleção dos monitores se dará através da aplicação de uma entrevista.

 Será classificado os monitores que apresentarem as maiores notas.

RESULTADOS:

               O resultado final do processo seletivo em data determinada neste edital.

TERMO DE COMPROMISSO:

               Após a divulgação do resultado final, o (a) candidato (a) selecionado (a) deverá 
comparecer à reunião agendada com a Coordenação do Programa de Monitoria para o 
preenchimento do Termo de Compromisso de Monitoria correspondente aos semestres 
2019.2 e 2020.1 (1 ano de atividades).

TEMPO DE DEDICAÇÃO PARA A MONITORIA:

              O (A) monitor (a) deverá dedicar 10 horas semanais, em horário pré-estabelecidos 
pela coordenação do CEP.

CALENDÁRIO:

 Inscrição dos candidatos: 19 a 23 de agosto de 2019
 Seleção dos monitores: 28 de agosto de 2019
 Divulgação e homologação do resultado final: 29 de agosto de 2019
 Assinatura do termo de compromisso e reunião com a coordenação de monitoria: 29 

de agosto de 2019
 Início das atividades: 30 de agosto de 2019

Cajazeiras - PB, 12 de agosto de 2019
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