
  

  

   

EDITAL PARA SELEÇÃO E CADASTRO RESERVA DE DOCENTES CURSO 

DE MEDICINA - FACIMPA  

   

A FACIMPA torna pública a abertura das inscrições para a seleção e cadastro reserva de 

professores para os módulos de:  

• Sistemas Orgânicos Integrados: para áreas de Farmacologia, Análises Clínicas, 

Fisiologia, Histologia, Embriologia e Patologia).  

• Habilidades e Atitudes médicas – para médicos pós-graduados e/ou 

especialistas de todas as áreas.  

• MARC – Médico especialista em Saúde da Família.  

• Integração - Ensino - Serviço e Comunidade - Enfermeiro com especialização e 

experiência em Saúde Pública, Saúde da Família, Saúde Coletiva, Saúde Mental 

e atuação em Atenção Primária a Saúde.  

• Metodologia do Ensino e Pesquisa – Multiprofissional.  

• Inglês Instrumental.  

• Pedagoga especialista em Metodologias Ativas.  

  

As inscrições estarão abertas de 25 de outubro a 10 de novembro de 2021.  

   

1. INSCRIÇÃO  

  

Para inscrever-se os interessados deverão enviar o Currículo Lattes e a ficha de 

inscrição em anexo para naped@facimpa.edu.br, com o assunto “Processo Seletivo 

Docente”. No dia da seleção, os documentos comprobatórios do currículo (cópia 

simples) deverão ser entregues para a banca examinadora.  

   
2. DO PROCESSO  

  

1ª ETAPA: Análise do currículo (classificatória/eliminatória)  



  

  

  

a) Diploma, devidamente registrado de conclusão de Graduação. (Eliminatória)  

b) Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em nível de Especialização, 

na área de formação ou área afim, com carga horária mínima de 360 horas.  

(Eliminatória, em caso de não possuir mestrado ou doutorado)  

c) Diploma devidamente registrado de conclusão de Mestrado na área de formação 

ou área afim. (Classificatória)  

d) Diploma devidamente registrado de conclusão de Doutorado na área de 

formação ou afim. (Classificatória)  

e) Produção científica produzida nos últimos cinco anos, tempo de experiência 

profissional e tempo de docência. (Classificatória)  

2ª ETAPA  

  

Prova didática  

  

a) Conteúdo de livre escolha referente ao módulo pleiteado. A FACIMPA fornecerá 

data show, lousa digital e quadro branco para aula.  

b) Aula voltada para alunos dos dois primeiros anos do curso de medicina, 

considerando matriz integrada e metodologias ativas.  

c) Tempo: 15 a 20 minutos.  

d) Entrega de plano de aula conforme anexo II.  

e) Esta etapa será agendada por telefone individualmente com os candidatos, 

considerando que a seleção também é para cadastro reserva.  

3. DA SELEÇÃO  

  

3.1. Será constituída, por designação da Coordenação Acadêmica da FACIMPA, junto a 

Coordenação de Curso de Medicina, uma banca avaliadora para o processo seletivo.  

  



  

  

3.2. A análise do currículo (1ª ETAPA) observará o enquadramento do candidato aos 

pré-requisitos obrigatórios para sua participação. Após essa análise, por e-mail será 

confirmada a participação do mesmo nas etapas subsequentes da seleção, sendo 

informadas as datas e horários da prova didática por e-mail e por telefone.  

3.3. É de inteira responsabilidade do candidato, a confirmação da participação por e-

mail. Caso contrário, será desclassificado do processo de seleção.  

3.4. Na avaliação didática, caberá ao candidato entregar os documentos acima 

mencionados. A não entrega dos documentos, assim como a ausência em qualquer fase 

do processo de seleção, acarretará na desclassificação do candidato. A cópia da 

documentação não será devolvida. Para os candidatos que forem selecionados, 

posteriormente, será solicitada a entrega dos mesmos em caráter definitivo.  

3.5. O candidato será convocado de acordo com a ordem de classificação e 

disponibilidade de vagas. Destaca-se ainda que o presente edital é composto também 

de vagas para Cadastro Reserva (CR), não caracterizando, nestes casos, a contratação 

imediata.  

4. DOS RESULTADOS  

  

5.1 O resultado do processo de seleção será divulgado aos candidatos selecionados,  

por meio de mensagem eletrônica (e-mail) e telefone.  

  

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  

  

 

 

                                                        Marabá, 25 de outubro de 2021.  

  

  

                                                       
       Mara Silvia Rezende de Freitas                                                          Paula Hernandes Gomes  

Coordenadora de Medicina da FACIMPA                                                Coordenadora do NAPED  

 



  

  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Seleção e Cadastro de Reserva de Docentes para o curso de Medicina  

Dados Pessoais 

Nome do Candidato:  

Sexo: (  ) M ( ) F  

Data de nascimento:  

RG:  

CPF:  

PIS:  

Nome da mãe:  

Endereço:  

N°: Complemento:  

Bairro:  

Cidade:  

UF:  

CEP:  

Telefone celular:  

E-mail:  

Área de Conhecimento/Disciplina:  

Titulação: ( ) especialização ( )mestrado ( ) doutorado  

Link do Currículo Lattes:  

   



  

  

CURSO: MEDICINA 

Plano de Aula  

  

 
Tema:   

Professor (a):   

Tempo de apresentação: 15 a 20 minutos   

Objetivos de aprendizagem:  
 

Aula  Objetivos de 

aprendizagem  
Tema  

(Conteúdo Programático)  Teoria  Prática  Método de 

aprendizagem  
Avaliações da 

aprendizagem  

              

  
Bibliografia  

 

(Bibliografia utilizada no plano de aula)   

  

  

  
  

Assinatura do Professor /Data  

 

  


