
                                                                                                                             

EDITAL 01/2021 

FACULDADE DE TECNOCOLOGIA E CIÊNCIAS - NOSSA SENHORA DO SOCORRO 
 

PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTE E CADASTRO DE RESERVA PARA O CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

A Faculdade de Tecnologia e Ciências – Nossa Senhora do Socorro (FTC-NSS) divulga processo seletivo 
simplificado para Docente e Cadastro de Reserva das categorias: Professor (a) Assistente, Professor (a) Adjunto, 
Professor (a) Associado e Professor (a) Titular para o curso de Medicina. 

1. VAGAS 
1.1 As ofertas de curso e disciplinas visam a composição do quadro docente da FTC-NSS e estão 

discriminadas no anexo II. 
1.2 As ofertas poderão ser alteradas e/ou modificadas em qualquer etapa do processo seletivo simplificado, 

sem comunicação prévia a critério da FTC-NSS 
1.3 As vagas serão para a categoria de Professor Assistente, Professor Adjunto, Professor Associado e 

Professor (a) Titular, podendo o número de turmas requisitadas ao Professor contratado variar conforme 
oscilação natural no quantitativo de turmas de um período para o outro, e de acordo com o número de 
alunos inscritos no curso/disciplina. 
 

2. INSCRIÇÕES 
2.1 O período de inscrição será de 28/06/2021 a 09/07/2021 
2.2 As inscrições acontecerão exclusivamente através do e-mail rhmedicina@ftc.edu.br, onde o título do e-

mail deverá conter a descrição da vaga pleiteada. 
2.3 O candidato deverá anexar ao e-mail a cópia digitalizada dos seguintes documentos: 

a) Formulário de Inscrição Anexo I (assinado pelo candidato) 
b) Currículo Lattes (atualizado) 
c) Documento de Identificação – RG ou outro documento com foto 
d) Diploma de graduação 
e) Certificados de pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu 

2.4 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de 
inscrição acima informado. 

2.5 As inscrições serão gratuitas. 
 

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

O processo seletivo simplificado compreenderá as seguintes etapas: 

3.1        Inscrição e triagem curricular; 
3.1.1 A triagem curricular será realizada pela coordenação do curso de Medicina da FTC-NSS e levará 

em consideração os seguintes critérios: titulação, experiência profissional, desempenho em 
produções científicas nos últimos 3 anos (anexo II); 

3.1.2 Serão homologadas as inscrições apenas dos candidatos portadores de certificado de graduação, 
certificado de residência médica e/ou pós-graduação lato ou stricto sensu; 

3.1.3 A Segunda Fase do processo consistirá em entrevista com corpo diretivo e de coordenação do curso 
de Medicina da FTC-NSS em 12 e 13/07/2021 para todos os candidatos inscritos no certame, por 
meio de plataforma virtual institucional; 

3.1.4 O resultado da avaliação será expresso na escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo considerado 
classificado cada candidato que alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete), sendo classificatória a 



nota da prova de títulos. A confecção desta nota é dada pelas seguintes variáveis: (1) Análise de 
currículo/titulação (30%), entrevista (30%), (2) experiência profissional/docente (20%), produção 
científica (20%) e entrevista (30%); 

3.1.5 Os critérios de desempate serão os acima citados na respectiva ordem 
3.1.6 Os candidatos aprovados para a segunda etapa receberão um comunicado por e-mail direto até 

14/07/2021, 
3.1.7 Casos excepcionais, não previstos no presente instrumento, serão resolvidos pela coordenação do 

curso  
 

3.2 ENTREVISTA 
 

Na etapa entrevista, o candidato será avaliado por: 
 

● Capacidade de comunicação; 
● Atualização e domínio do conhecimento teórico e prático referentes à respectiva área de atuação; 
● Domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem. 

 
3.2.1 O candidato deverá estar disponível no horário estabelecido pela Comissão Organizadora, que 
disponibilizará o link para a realização da entrevista por e-mail com, no mínimo, 01 (uma) hora de 
antecedência. 
3.2.2 A entrevista será gravada. 

 
 

 
4. DOCUMENTAÇÃO 

4.1 Diplomas obtidos no exterior deverão estar revalidados em instituição brasileira credenciada; 

 4.2 A documentação apresentada para a comissão de seleção não será devolvida.     

                      

5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DATA EVENTO 

28/06/2021 a 09/07/2021 Inscrição e avaliação dos currículos (on line) 

12 e 13/07/2021 Avaliação/Entrevista dos candidatos inscritos (on line) 

14/07/2021 Divulgação da lista dos classificados e aprovados (on line) 

14/07/2021 a 20/07/2021 
Convocação para entrega de documentos e agendamento para o processo 
de admissão  

 
 

6.1 A eventual convocação dos candidatos aprovados para a admissão atenderá ao prazo de até 01 (um) ano 
após o processo seletivo simplificado, restando claro que a participação no certame não está 
condicionada à contratação obrigatória pela instituição; 

6.2 Na hipótese de convocação para a contratação do candidato, o não comparecimento nos dias designados, 
sem aviso formal ao setor de seleção, poderá acarretar a eliminação do candidato; 

6.3 Na hipótese de convocação para a contratação do candidato, a não apresentação de TODOS OS 
DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS indicados no item 7 poderá acarretar a eliminação do 
candidato; 



6.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 
 

7. DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO 
 

● Cópia do comprovante de escolaridade (Diploma de graduação, especialização, Mestrado/ 
Doutorado); 

● Cópia da CTPS;  
● Cópia da Carteira de Identidade;  
● Cópia do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 
● Cópia do Título de eleitor;  
● Duas fotos 3X4;  
● Atestado de idoneidade moral firmado por 03 (três) professores universitários ou por autoridade 

judicial; 
● Cópia do comprovante de residência; 
● Cópia do PIS PASEP; 
● Cópia do Certificado de Reservista; 
● Cópia da Certidão de nascimento/ Casamento ou União Estável; 
● Cópia do cartão do banco 
● Curriculum Lattes 
● Declaração de Experiência em docência (Ensino Superior) 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
Coordenação Acadêmica do curso de Medicina da FTC-NSS 

 
 
 
 

Salvador, 28 de junho de 2021  

 

                                                 

 

         

 

 

                

 

                                                                                                                         

 
ANEXO I DO EDITAL Nº 01/2021 



 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Processo Seletivo Simplificado Para Formação de Docentes e de Cadastro de Reserva dos Cursos de Graduação 

 
 

1. DADOS PESSOAIS:  
 

Nome do Candidato (a):  ____________________________________________________________________ 

Sexo:  F (     )    M (     )    Data de Nascimento:  _____/_____/______   CPF: __________________________ 

RG: ______________________   Órgão Emissor/UF: ____________     Data Emissão: _____/_____/_______ 

Endereço: _______________________________________________ Bairro: __________________________ 

Cidade/UF: ______________________ Telefone residencial: (__) ________________    Telefone celular: 

(__) _______________________ E-mail: 

__________________________________________________________ 

Titulação:      (       )  Graduação     (       )  Especialização   (       )   Mestrado  (       ) Doutorado 

Área de conhecimento:  ______________________ Curso que está concorrendo:_______________________    

Disciplinas: 1 ____________________________________ 2 ______________________________________ 

                    3 ____________________________________ 4 ______________________________________ 

 

Endereço para acessar o Currículo Lattes: ______________________________________________________ 

 

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A Inscrição no processo seletivo simplificado implica, desde logo, a 

tácita aceitação pelo candidato (a), o conhecimento e disponibilidade para ministrar aulas no período 

integral, nos horários estabelecidos pela coordenação do curso. 

 

3. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO CANDIDATO 

a) Declaro que: estou plenamente ciente e de acordo que as informações prestadas na documentação 

exigida para efetivação dessa inscrição são verdadeiras com os dados referentes a este processo seletivo 

simplificado da FTC-NSS e com as normas que o regem, disciplinadas no Edital publicado; que a minha 

inscrição, ora pleiteada, está sujeita a indeferimento em caso de descumprimento do constante no edital 

supracitado. 

 
 
Data: ____/____/______            _____________________________________________ 
                                                                               Assinatura do (a) candidato (a) 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                              

 
 
 

 

ANEXO II DO EDITAL Nº 01/2021 

PERFIL DAS VAGAS 

ÁREA FORMAÇÃO EXIGIDA  
(titulação mínima) 

Nº VAGAS  
 

 
Clínica Médica 

Graduação em Medicina 
Especialização em Clínica Médica 

 
10 

 
Cirurgia 

Graduação em Medicina 
Especialização em Cirurgia 

 
 

10 
 

 
Pediatria 

Graduação em Medicina 
Especialização em Pediatria 

 
10 

 

 
Ginecologia e Obstetrícia 

Graduação em Medicina 
Especialização em Ginecologia e 

Obstetrícia 

 
              10 

 
Medicina de Família e 

Comunidade 
 

Graduação em Medicina 
Especialização em Medicina de 

Família e Comunidade 

 
 

10 

 
 

Pesquisa Científica 

Graduação em Medicina 
Experiência em Pesquisa 

 
10 

                  

 

 

 

__________________________________________________________ 
Coordenação Acadêmica do curso de Medicina da FTC-NSS 

 

 


