EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 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 professor para o Curso de Medicina das Faculdades Integradas de Patos para o ingresso no
semestre letivo 2017.2. Abaixo, o quadro especificando o Eixo e o período em que o componente
será ministrado, bem como a carga horária, o pré-requisito e número de vagas.
N

EIXO

PERÍODO

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

PRÉ-REQUISITO

VAGA

Graduação nas áreas
de Medicina, Fisioterapia,
Enfermagem, Odontologia,
Biomedicina, Ciências
biológicas e Fonoaudiologia.
1

Básico Clínico

2º e 3º

20h (parcial)

Título de Doutor ou Metre nas
áreas de Ciências, Ciências
da Saúde.

1

*Título de Especialista em
Morfologia Humana ou
Proficiência na área de
Anatomia Humana.
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 Os candidatos interessados deverão enviar o Currículo Lattes, com as devidas comprovações de
titulação, para o e-mail secretaria@med.fiponline.edu.brcom título “Seleção Professores
Medicina FIP/Anatomia Humana” até o dia 19 de Maio de 2017.
1.2. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea.
1.3. Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para inscrição.
1.4. O candidato é responsável pelas informações prestadas e a não veracidade destas implicará, a
qualquer tempo, em sua eliminação do concurso.
2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS
2.1. A vaga a que se refere o presente Edital será acessível somente aos candidatos detentores dos
títulos requisitados conforme tabela descrita acima.
2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por instituições reconhecidas pelo MEC.
3 . DAS PROVAS
3.1. O CONCURSO será constituído pelas provas: Prova Didática, Prova Escrita, Prova Prática e Prova de
Títulos, a serem realizadas nesta ordem.
3.2. Todas as provas terão caráter eliminatório e classificatório.

4.1. DA PROVA DIDÁTICA
4.1.1. A Prova Didática será constituída de aula teórica compatível com a graduação, com duração de no
mínimo 15 e de no máximo 20 minutos será referente ao tema sorteado na presença dos candidatos, dentre
os indicados no ANEXO II deste edital, podendo haver arguição pela banca depois de encerrada a
exposição da aula pelo candidato. Em caso de não observância da duração da aula teórica, o candidato será
eliminado.
4.1.2. A Prova Didática terá peso de 30% (trinta por cento).
4.2 DA PROVA ESCRITA
4.2.1 A prova terá duração de até 02(duas) horas, será realizada conforme cronograma (ANEXO I), e
constará de tema sorteado na presença dos candidatos, dentre os indicados no ANEXO II deste edital. A
dissertação deverá ter um número máximo de 08 (dez) laudas transcritas a mão em papel pautado,
rubricadas pelos membros da banca.
4.2.2. Não será admitida consulta a bibliografia durante a realização da prova teórica.
4.2.3. A Prova Escrita terá peso de 25% (vinte por cento).
4.3. DA PROVA PRÁTICA
4.3.1. A Prova Prática será realizada em duas etapas.
4.3.2. A primeira etapa constará da apresentação oral de 1 (uma) peça anatômica pertencente ao conteúdo
da Prova Prática (Anexo I) à Banca Examinadora, com duração mínima de 10 minutos e máxima de 15
minutos, podendo a Banca Examinadora arguir o candidato durante sua apresentação.
4.3.3. A segunda etapa constará de uma prova com a identificação de 30 (trinta) estruturas anatômicas
relacionadas ao conteúdo da prova prática (anexo II) ao longo de 20 (vinte minutos).
4.3.4. A Prova Prática terá peso de 25% (vinte por cento).
4.4. DA PROVA DE TÍTULOS
4.4.1. Consistirá em avaliação dos títulos e os documentos comprobatórios para exercício da docência.
4.4.2. A Prova de Títulos será aferida considerando os critérios e pontos indicados no Quadro de
pontuação (disponível na coordenação do curso de Medicina).
4.4.3. A Prova de Título terá peso de 20% (quarenta por cento).
4.5. ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
4.5.1. A Banca examinadora analisará a documentação comprobatória do candidato e, se constatado o não
cumprimento do requisito constante do item 2 do edital, quanto à Graduação e Títulos de Doutorado e/ou
Mestrado, eliminará o candidato do presente concurso.
4.5.2. A eliminação do candidato de que trata o item 4.5.1. poderá ocorrer a qualquer tempo.
4.6. AFERIÇÃO DOS CANDIDATOS
4.6.1. Cada examinador preencherá Quadro de Pontuação, correspondente à prova avaliada, atribuindo
pontos conforme limites estabelecidos. A soma dos pontos atribuídos em cada prova deverá variar de 0
(zero) a 100 (cem).
4.6.2. A nota atribuída ao candidato pelo examinador será a razão do total de pontos, obtidos conforme
item anterior, por 10 (dez). As notas variarão de 0 (zero) a 10 (dez).
4.6.3. No decorrer do CONCURSO, serão eliminados e, por consequência, excluídos de participar das
provas subsequentes, os candidatos que não obtiverem nota mínima 7 (sete) em qualquer uma das provas
por no mínimo 3 (três) membros da banca.
4.6.4. A nota de cada prova corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores.
4.6.5. A nota final de cada candidato do CONCURSO será a média ponderada das notas das provas.

5. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1. O CONCURSO será realizado no período de 24 a 26 de Maio de 2017.
5.2. Qualquer alteração da data da realização das provas será previamente informada aos candidatos.
5.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta de data e local de realização das
provas, bem como o seu comparecimento nos horários determinados.
5.4. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado
para o seu início.
5.5. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência de 20 (vinte) minutos, munido
do documento oficial de identidade com foto, e válido em todo o território nacional.
5.6. Terá suas provas anuladas e será eliminado do CONCURSO o candidato que, durante a realização de
qualquer uma das provas utilizar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para sua realização.
5.9. No caso de empate será dada preferência ao candidato que obtiver a maior nota final na Prova de
Títulos; permanecendo o empate, o candidato com a maior nota final na prova didática; persistindo o
empate o candidato mais antigo na função de magistério superior e, permanecendo o empate, o candidato
mais idoso.

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

ANEXO I CRONOGRAMA
1 Etapa
23/05/2017
Sorteio do ponto da prova
didática
24/05/2017
Início da prova didática
24/05/2017
Divulgação do resultado da 1ª
etapa – prova escrita

HORÁRIO
8:00h

LOCAL
Laboratório de Anatomia

8:00h

Laboratório de Anatomia

Na dependência do número de
candidatos

Laboratório de Anatomia

HORÁRIO
14:00h
14:00h
16:00h
Na dependência do número de
candidatos

LOCAL
Laboratório de Anatomia
Auditório Bloco B

HORÁRIO
8:00h
8:30h
11:00h

LOCAL
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Anatomia

HORÁRIO
14:00h

LOCAL
Laboratório de Anatomia

2 Etapa
24/05/2017
Sorteio do ponto da prova escrita
Início da prova escrita
Término da prova escrita
Divulgação do resultado da 2ª
etapa – prova escrita

Laboratório de Anatomia

3 Etapa
25/05/2017
Sorteio do ponto da prova prática
Início da prova prática
Divulgação do resultado da 3ª
etapa – prova escrita
4 Etapa
25/05/2017
Prova de Títulos


OBS: na dependência do número de candidatos para o concurso, as datas de realização da
prova prática, didática e defesa do memorial poderão ser alteradas, em comum acordo entre a
Banca Examinadora e os candidatos


Divulgação do Resultado Final – Segunda-feira 26/05/2017

ANEXO II - RELAÇÃO DE PONTOS PARA PROVA TEÓRICA / DIDÁTICA
EIXO/COMPONENTE: Básico Clínico/Anatomia Humana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Anatomia do Sistema Nervoso Central – Telencéfalo e diencéfalo
Anatomia macroscópica do tronco encefálico e cerebelo
Anatomia da circulação encefálica
Anatomia dos nervos cranianos
Anatomia do plexo braquial
Anatomia da parede abdominal e peritônio
Anatomia do coração, vasos da base e sistema coronário
Anatomia dos vasos sanguíneos e linfáticos
Anatomia das vias aeríferas superiores
Anatomia das vias aeríferas inferiores
Anatomia dos órgãos digestórios infradiafragmáticos
Anatomia dos órgãos digestórios supradiafragmáticos
Anatomia do crânio: osteologia, miologia e couro cabeludo

