
 

                                                                                                                                                              

EDITAL 003/2020 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DOCENTE E CADASTRO DE RESERVA PARA O 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

O diretor da escola de saúde do Centro Universitário UniFTC, no uso de suas atribuições, torna 

público o edital de seleção simplificada de professores para cadastro de reserva para atuação no 

curso de graduação de Medicina. 

1. VAGAS 

1.1 O presente edital visa a composição de cadastro de reserva de professores para o curso de 

graduação em Medicina do Centro Universitário UniFTC. 

1.2 O quadro de vagas e critérios de elegibilidade estão discriminadas no Anexo I. 

1.3 As ofertas poderão ser alteradas e/ou modificadas em qualquer etapa do processo seletivo 

simplificado, sem comunicação prévia, a critério da Centro Universitário UniFTC 

1.4 As vagas serão para a categoria de Professor Assistente, Professor Adjunto, Professor 

Associado e Professor Titular a depender da titulação do candidato. 

1.5  O número de turmas requisitadas ao Professor pode 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. 

1.6 Os candidatos aprovados poderão ser convocados ou não, dependendo das necessidades 

institucionais. 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 O período de inscrição será de 13/04/2020 a 27/04/2020 

2.2 As inscrições acontecerão exclusivamente através do e-mail posmedicina.ssa@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 dos seguintes documentos: 

a) Formulário de Inscrição Anexo II; 

b) Currículo Lattes; 

c) Diploma de graduação; 

d) Certificado 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: 

Etapa Caráter 

 Análise de Currículos Eliminatório 

Entrevista com o(s) coordenador(es) Eliminatório 

Apresentação de documentos comprobatórios  Eliminatório 

Análise de aula pública Classificatório 

 



 

3.1        ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA 

3.1.1 A triagem curricular será realizada pela coordenação do curso de Medicina da UniFTC e 

levará em consideração os seguintes critérios: titulação, experiência profissional, 

desempenho em produções científicas nos últimos 5 anos. 

3.1.2 Serão homologadas as inscrições apenas dos candidatos que cumpram os requisitos 

mínimos para a vaga pleiteada. 

3.1.3 A Segunda Fase do processo consistirá em entrevista com corpo diretivo e de 

coordenação do curso de Medicina da UniFTC em data a ser informada através do e-

mail de contato disponibilizado pelo candidato no ato da inscrição. 

3.1.4 A entrevista ocorrerá de maneira presencial ou online, a critério da coordenação. 

3.1.5 Na etapa entrevista, que pontuará de 0 (zero) a 10 (dez), o candidato será avaliado por: 

3.1.5.1 Disponibilidade; 

3.1.5.2 Capacidade de comunicação; 

3.1.5.3 Atualização e domínio do conhecimento teórico e prático referentes a respectiva área de 

atuação; 

3.1.5.4 Domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem. 

3.1.6 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 (sete). 

A confecção desta nota terá a seguinte distribuição de pesos: Análise de currículo 

conforme anexo III (60%) e entrevista (40%). 

3.1.7 Os critérios de desempate serão, respectivamente: Titulação, Experiência Docente e 

Produção Científica. 

3.2 AULA PÚBLICA 

3.2.1 Os até três primeiros colocados de cada vaga disponível serão convidados a ministrar 

uma aula expositiva sobre temas de interesse (a definir) de sua respectiva vaga 

pleiteada. 

3.2.2 O candidato receberá as informações sobre esta etapa com antecedência mínima de 3 

(três) dias. 

 

4. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DATA EVENTO 

13/04/2020 a 27/04/2020 Inscrição e avaliação dos currículos 

27/04/2020 a 11/05/2020 Entrevista dos candidatos triados 

18/05/2020 a 29/05/2020 Aula Expositiva (a critério da coordenação) 

Até 01/06/2020 
Divulgação da lista dos classificados e 

aprovados 

01/06/2020 a 15/06/2020 
Contato com os candidatos e agendamento 

para o processo de admissão 

 

 

 

 

 

 



 

5 PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO 

 

5.1 A eventual convocação dos candidatos aprovados para a admissão atenderá ao prazo de 

até 01 (um) ano após a prova didática, restando claro que a participação no processo 

seletivo simplificado não está condicionada a contratação pela instituição; 

5.2 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; 

5.3 Na hipótese de convocação para a contratação do candidato, a não apresentação de 

TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS indicados no item 6 poderá acarretar a 

eliminação do candidato; 

 

6 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) 

 

7 Casos excepcionais, não previstos no presente instrumento, serão resolvidos pela 

coordenação do curso. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Coordenação Eixo Ciências da Vida e Pesquisa 

Curso de Medicina da UNIFTC 

 

Salvador, 11 de março de 20120 

 

                                                 



 

                                                                                                                                                     

ANEXO I DO EDITAL Nº 003/2020 

PERFIL DAS VAGAS 

Unidade Curricular Requisitos mínimos 

Estrutura & Função (Histologia, Anatomia e Fisiologia) 

Graduação na área de Saúde; 
Titulação mínima de especialista 

relacionada à vaga pleiteada; 
Experiência docente comprovada. 

Mecanismos de Doença e Defesa (Microbiologia) 

Mecanismos de Doença e Defesa (Parasitologia) 

Mecanismos de Doença e Defesa (Imunologia) 

Mecanismos de Doença e Defesa (Patologia) 

Farmacologia (Básica e Clínica) 

Genetica 

Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de 
Curso 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II DO EDITAL Nº 003/2020 

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 ______________________________________ 

 

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 do centro Universitário UniFTC 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 III DO EDITAL Nº 003/2020 

TRIAGEM CURRICULAR - CRITÉRIOS 

 
 

Titulação Máxima (não cumulativo)        Unid. Máx. 

Especialização Lato Sensu em áreas afins       3 3 

Especialização Lato Sensu na área pleiteada       5 5 

Mestrado em áreas afins         7 7 

Mestrado na área pleiteada         10 10 

Doutorado em áreas afins         15 15 

Doutorado na área pleiteada         20 20 

Experiência Docente          Unid. Máx. 

Tempo de exercício no magistério superior na área (por ano)     2 20 

Orientações de TCC          1 3 

Orientações de teses e dissertações        2 6 

Participação em bancas de TCC (Graduação e Especialização)     0,5 2 

Participação em bancas de Mestrado/Doutorado      1 9 

Produção Científica (últimos 5 anos)        Unid. Máx. 

Capítulo de Livro          0,5 1,5 

Livro            1 2 

Resumo em anais de Congresso Regional/Nacional      0,5 1,5 

Artigo em anais de Congresso Regional/Nacional      1 3 

Resumo em anais de Congresso Internacional       1,5 3 

Artigo em anais de Congresso Internacional       2 6 

Artigos Publicados em Revistas (Fator de Impacto <1)      2 4 

Artigos Publicados em Revistas (Fator de Impacto >1 e <3)     3 9 

Artigos Publicados em Revistas (Fator de Impacto >3)      5 10 

 

 

 
 


