FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES
O Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas, no uso de suas atribuições, faz publicar
o presente Edital para processo externo de seleção de professores para o Curso de
Bacharelado em Psicologia das Faculdades Integradas de Patos para o semestre letivo
2016.1. Abaixo a tabela com o regime de trabalho, as disciplinas e respectivas cargas
horárias, a distribuição de vagas por áreas de atuação, bem como o perfil do candidato
apto às vagas oferecidas pelas IES:
N
1

REGIME DE
TRABALHO
T 40

2

T 30

DISCIPLINA E CARGA HORÁRIA

VAGA

Seleção e Orientação Profissional (60h/a)
Psicologia Organizacional II (60h/a)
Dinâmica de Grupo e Relações Humanas
(80h/a)

01

Psicopatologia I (80h/a)
Prática Assistida II – Processos Grupais
(60h/a)
Psicologia Social (Serviço Social) (40h/a)
Psicologia da Saúde (Fisioterapia 20h/a;
Biomedicina 20h/a).

01

PERFIL DO
CANDIDATO
Graduação em
Psicologia, com
doutorado em
Psicologia ou
áreas afins.
Graduação em
Psicologia, com
mestrado em
Psicologia ou
áreas afins.

Os candidatos interessados deverão enviar o currículo por e-mail até o dia 15 de
janeiro de 2016. A seleção dos candidatos contará com uma primeira etapa na qual será
analisado o Currículo Lattes. A lista de candidatos selecionados para a segunda etapa será
divulgada no dia 18 de janeiro de 2016.
A segunda etapa do processo seletivo composta por: a) desempenho em aula
expositiva, com duração de 20 minutos, com tema livre dentro dos programas da
disciplina (ver ementas anexas); e b) entrevista por banca examinadora composta por
professores das áreas objeto do concurso e da área pedagógica, ocorrerá no dia 20 de
janeiro de 2016. O resultado final será divulgado no dia 22 de janeiro do corrente ano. Email
para
envio
dos
currículos
e/ou
dúvidas
e
esclarecimentos:
coordenacao@psico.fiponline.edu.br

JOÃO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES
Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas

FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS
EDITAL PARA SELEÇÃO DE SUPERVISOR EM PSICOLOGIA
O Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas, no uso de suas atribuições, faz publicar
o presente Edital para processo externo de seleção de supervisor para o Curso de
Bacharelado em Psicologia das Faculdades Integradas de Patos para o semestre letivo
2016.1. Abaixo a tabela com o regime de trabalho, função e área de atuação, número de
vaga e perfil do candidato:
N

1

REGIME DE
TRABALHO
*
T 30

FUNÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO

VAGA

PERFIL DO
CANDIDATO

Supervisor de Estágio na área de
Políticas de Saúde e de Assistência
Social (CREAS e CRAS)
Supervisor de Estágio na área de
Psicologia Escolar e Educacional

01

Graduação em
Psicologia, com
especialização em
Psicologia ou áreas
afins.

Nota: * Com disponibilidade de 30 horas semanais.

Os candidatos interessados deverão enviar o Currículo e o Memorial Descritivo por
e-mail até o dia 15 de janeiro de 2016. A seleção dos candidatos contará com uma
primeira etapa na qual será analisado o Currículo e o Memorial. A lista de candidatos
selecionados para a segunda etapa será divulgada no dia 18 de janeiro de 2016.
A segunda etapa do processo seletivo será uma entrevista por banca examinadora
com duração de 10 minutos sobre a experiência do candidato na área objeto de seleção e
ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2016. O resultado final será divulgado no dia 22 de
janeiro
do
corrente
ano.
E-mail
para
envio
dos
currículos:
coordenacao@psico.fiponline.edu.br.

JOÃO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES
Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas

EDITAL PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR DO SERVIÇO ESCOLA DE PSICOLOGIA

FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS

O Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas, no uso de suas atribuições, faz
publicar o presente Edital para processo de seleção externa de Coordenador do Serviço
Escola do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Patos para o semestre letivo
2016.1. Abaixo a tabela com o regime de trabalho, função e área de atuação, número de
vaga e perfil do candidato:
N
1

REGIME DE
TRABALHO
T 40

FUNÇÃO E ÁREA DE
ATUAÇÃO
Coordenador do Serviço
Escola
do
Curso
de
Bacharelado em Psicologia

VAGA
01

PERFIL DO
CANDIDATO*
Graduação em
Psicologia, com
especialização em
Psicologia ou áreas
afins.

Nota: * Com experiência na área de Processos Clínicos.

Os candidatos interessados deverão enviar o Currículo e o Memorial Descritivo por
e-mail até o dia 15 de janeiro de 2016. A seleção dos candidatos contará com uma
primeira etapa na qual será analisado o Currículo e o Memorial. A lista de candidatos
selecionados para a segunda etapa será divulgada no dia 18 de janeiro de 2016.
A segunda etapa do processo seletivo será uma entrevista por banca examinadora
com duração de 10 minutos sobre a experiência do candidato na área objeto de seleção e
ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2016. O resultado final será divulgado no dia 22 de
janeiro do corrente ano. E-mail para envio dos currículos e Memorial:
coordenacao@psico.fiponline.edu.br

JOÃO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES
Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas

