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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 Educação Superior para atuar no 

curso de graduação Bacharelado em Enfermagem.  

  

1. DA DIVULGALÇÃO  

A divulgação e qualquer comunicação oficial será realizada apenas via e-mail:  

enfermagem@saoluis.br e pelo site da Faculdade de Educação São Luís.  

  

2. DAS VAGAS  

Disciplina/Área  Carga horária  Vaga  Requisito  

Enfermagem  

Obstétrica e  

Ginecológica  

80h (4 aulas 

semanais)  

01  Graduado em Enfermagem e  

 especialista na área do   

 processo seletivo   

  

3. DAS INSCRIÇÕES   

3.1 Período e procedimentos de inscrições  

As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/06/2019 a 

08/06/2019. Para tal, o candidato deverá preencher o formulário de cadastro disponível 

em anexo e enviá-lo, juntamente com o Curriculum Lattes e cópias escaneadas dos 

comprovantes de titulação por meio do link de inscrição 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IutZs8eI6MRfJ_WZiQ1cQMbW3SEdF 

wJq99RfwD_7FosHeA/viewform?usp=sf_link. Inscrições após o período estipulado 

serão automaticamente desconsideradas. É de responsabilidade do candidato a leitura 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IutZs8eI6MRfJ_WZiQ1cQMbW3SEdFwJq99RfwD_7FosHeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IutZs8eI6MRfJ_WZiQ1cQMbW3SEdFwJq99RfwD_7FosHeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IutZs8eI6MRfJ_WZiQ1cQMbW3SEdFwJq99RfwD_7FosHeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IutZs8eI6MRfJ_WZiQ1cQMbW3SEdFwJq99RfwD_7FosHeA/viewform?usp=sf_link
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e conhecimento de todo este edital do processo seletivo assim como seu correto 

preenchimento.  

  

3.2 Requisitos mínimos   

Os candidatos deverão atender aos requisitos mínimos de titulação dispostos 

no item 2.  

  

3.3 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 15/06/19 

convocando para a prova didática e entrevista, as quais serão realizadas, 

respectivamente nos dias 25 e 26 de julho 2019, a partir das 19 horas na sede da 

Faculdade São Luis, localizada à Rua Floriano Peixoto, 873 - Centro Jaboticabal – SP, de 

acordo com a ordem de inscrição. Informações complementares poderão ser enviadas 

através do e-mail oferecido pelo candidato no momento da inscrição.  

  

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO   

As etapas do processo seletivo seguirão os seguintes critérios:  

1ª etapa: análise de currículo. Envio do formulário devidamente preenchido, currículo 

Lattes atualizado e cópias escaneadas nítidas dos documentos comprobatórios de 

titulação e de produções (apenas na disciplina/área do concurso) constantes do 

Currículo Lattes. Etapa eliminatória vinculada aos critérios de homologação das 

inscrições.  

2ª etapa: prova didática em que o candidato terá 15 minutos para expor o tema 

relacionado à ementa abaixo diante da comissão avaliadora.  

Assistência de enfermagem à parturiente e ao recém-nascido na sala de parto  
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3ª etapa: apresentação de proposta pedagógica de trabalho (plano de disciplina) 

conforme a área de ensino do presente concurso. Sugere-se a utilização de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem.  

4ª etapa: entrevista e arguição pelos membros da comissão avaliadora com relação às 

etapas anteriores do concurso.  

5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

Serão aprovados os candidatos que obtiverem a nota mínima 50 na ficha 

avaliativa (em anexo) que corresponderá à média das notas atribuídas pelos membros 

da comissão avaliadora.  

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.  

6. DO RESULTANO FINAL   

O resultado do processo seletivo será divulgado via e-mail a partir de 27  

de julho de 2019.  

7. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO   

O(A) candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo será contratado pelo  

período de 01/08/2019 a 18/12/2019, podendo ter seus contratos aditivados mediante 

necessidade da Instituição de Ensino.  

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não caberá recurso em nenhuma das etapas deste processo seletivo.  

Casos alheios a este edital serão resolvidos pela diretoria acadêmica.  

Jaboticabal, 29 de maio de 2019.  

  

Prof. Dr. José Renato Gatto Júnior  
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Coordenador do Curso de Graduação em Enfermagem 

Faculdade de Educação São Luís  

  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 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                       (        ) Mestrado                      (     ) Doutorado Início 

da última titulação:                                                        Término:  

Instituição:  

Experiência profissional:  
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