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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O CURSO 

DE ENFERMAGEM 

 

A FACULDADE SÃO LUÍS, torna pública que estão abertas as 

inscrições para processo seletivo de contratação de docente da área Educação 

Superior para atuar no curso de graduação em Enfermagem. 

 

1. DAS PRELIMINARES 

1.1 O Recrutamento é interno e externo. 

1.2 A seleção para o cargo do Processo Seletivo compreenderá de análise curricular, 

prova didática e entrevista, todas de caráter eliminatório. 

1.3 A vaga disponível será para a região de Jaboticabal. 

 

2. DAS VAGAS 

Disciplina Total de Vagas Carga horária Requisito 

 
ENFERMAGEM 
OBSTÉTRICA E 
GINECOLÓGICA 

 

 
 

1 
80h (SEMESTRE) 

Graduado em 
Enfermagem, Pós-

graduação na área de 
Enfermagem 
Obstétrica e 
Ginecológica 

 

 

3. DA FUNÇÃO 

3.1 Docente Especialista em Enfermagem Obstétrica. 

3.2 Experiência profissional na área de Enfermagem Obstétrica, de no mínimo 1 ano 

comprovada. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições deverão ser realizadas até dia 26/06/2018. 

4.2 Para tal, o candidato deverá preencher o formulário de cadastro disponível 

(Anexo 1) e enviá-lo, juntamente com o currículo e cópias escaneadas dos 

comprovantes de graduação, de titulação de especialista e experiência profissional na 
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área (Item 3 – DA FUNÇÃO) ao e-mail: enfermagem@saoluis.br. Inscrições após o 

período estipulado serão automaticamente desconsideradas. 

4.3 A Faculdade São Luís não será responsável por inscrições via correio eletrônico 

não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados e o não 

recebimento dos currículos.  

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

Os candidatos que apresentarem todos os requisitos mínimos de 

titulação necessários para o processo seletivo receberão um e-mail até o dia 

06/07/18 convocando para prova didática e entrevista, de acordo com a ordem de 

inscrição. 

  

6.  DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

6.1 1ª etapa: análise de currículo. Eliminatória.  

A análise curricular constará da verificação de atendimento ou não dos pré-requisitos 

do cargo, como escolaridade e experiência profissional. 

6.2 2ª etapa: prova didática. Eliminatória.  

6.2.1 A prova didática consistirá na apresentação de uma aula expositiva com 

apresentação de um tema pré-estabelecido e informado via e-mail ao candidato. Sua 

apresentação terá duração máxima de 20 minutos, apresentada à banca 

examinadora.  

6.2.2 O candidato terá disponível para sua apresentação, sala de aula com 

equipamento audiovisual para execução desta etapa. 

6.3 3ª etapa: entrevista e arguição pelos membros da comissão avaliadora. 

Eliminatória. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 A nota final (NF) do candidato será obtida através da média obtida na análise 

de currículo, prova didática e entrevista. 
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 Os candidatos serão classificados de acordo com as notas obtidas pela 

comissão avaliadora, sendo que o primeiro candidato será aquele com maior nota e 

o último com a menor nota. 

 

8. DO RESULTANO FINAL  

8.1 O candidato selecionado será convocado por via e-mail ou telefonema, 

obedecendo ao número de vaga oferecida.  

8.2 Os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva, por ordem de 

classificação final, que poderão ser convocados, em caso de:  

a) desistência do primeiro colocado;  

b) demissão do primeiro colocado.  

 

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

9.1 Em caso de empate terão preferência os candidatos que obtiverem, na ordem 

apresentada:  

a) Melhor resultado na aula expositiva;  

b) Maior tempo de experiência profissional, comprovada, na área solicitada.  

c) Melhor currículo. 

 

10. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

Caso o profissional contratado, não atender as expectativas no decorrer do 

semestre 2018-2, ao término do contrato poderá ser dispensado. 

 

  

 

 

Jaboticabal, 18 de junho de 2018. 
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Anexo 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇAO 

 PROCESSO SELETIVO DOCENTE CURSO DE ENFERMAGEM 

Dados pessoais 

Nome: 

RG: CPF: Telefone: 

Endereço: Cidade: 

Estado: CEP: E mail: 

Dados profissionais 

Graduação: 

Instituição: 

Ano de término: 

Pós Graduação:  (    ) Especialização                        

Início:                                                        Término: 

Instituição: 

Experiência profissional: 
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