EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES (MÉDICOS) PARA O QUADRO
DE DOCENTES DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
O Diretor Geral das Faculdades Integradas de Patos, no uso de suas atribuições regimentais,
faz publicar, por meio do presente Edital, que estão abertas as inscrições para concurso externo de
seleção de professores para o Curso de Medicina das Faculdades Integradas de Patos para o
semestre letivo 2017.1. Abaixo, o quadro especificando o Eixo e o período em que os componentes
serão ministrados, bem como a carga horária, o pré-requisito e número de vagas.
N°

EIXO

1

Básico
Clínico

PERÍODO

6º

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
20h (parcial) ou 30h
(parcial) conforme
disponibilidade

PRÉ-REQUISITO

VAGA

Graduação em Medicina com
Residência Médica (MEC) ou Título
de Especialista (CBC ou CBCD) em
Cirurgia Geral

8
(sendo 4
cadastros de
reserva)

1ª ETAPA
Os candidatos interessados deverão enviar o currículo para o e-mail
(secretaria@med.fiponline.edu.br), até o dia 16 de novembro de 2016, com o título “Seleção
Professores Medicina FIP”. A seleção dos candidatos ocorrerá em duas etapas.
1ª ETAPA
Na primeira etapa, será analisado o Currículo Lattes. A lista de candidatos selecionados para a
segunda etapa será divulgada no dia 22 de novembro de 2016.
2ª ETAPA
A segunda etapa do processo seletivo será composta por desempenho em aula expositiva,
com duração de 40 minutos, com tema a ser sorteado no dia 25 de novembro (8:00h na
Coordenação do Curso de Medicina) dentre os temas: a) câncer colo retal; b) doença das vias
biliares; c) abdome agudo; d) atendimento inicial ao polittraumatizado; e) hérnias inguinais.
A aula expositiva ocorrerá no dia 29 de novembro de 2016 à partir das 19:00h quando será
definida na presença de todos os candidatos, por meio de sorteio, a ordem de apresentação.
O resultado final será divulgado no dia 30 de novembro de 2016 e o início das atividades está
previsto para o dia 05 de dezembro de 2016.

JOÃO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES
Diretor Geral das Faculdades Integradas de Patos

