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EDITAL DE CONTRATAÇÃO EXTERNA DE DOCENTES – 2020/1 

 

A FAMED – Faculdade Menino Deus, através da Diretoria Acadêmica, torna público que 

estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Externos de Docentes 2020/1 para o 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, no período de 03 a 10/02/2020. 

 

1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO 

 

1.1. Possuir habilitação legal para lecionar a disciplina objeto da seleção. 

 

1.2. Comprovar obtenção do título mínimo exigido, na área relacionada com a disciplina 

objeto do processo de seleção, expedido por uma instituição credenciada por órgão 

competente. Títulos obtidos em instituição estrangeira deverão ter sido reconhecidos por 

universidades públicas brasileiras. 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

2.1. O candidato deverá enviar pedido de inscrição via e-mail (carlos.strey@grupoop.com.br 

e coordenadora.academica@grupoop.com.br ), anexando o Currículo Lattes em formato 

PDF e cópia do diploma da maior titulação até o dia 10 de fevereiro de 2020.  

 

2.2. Quando da efetiva contratação, o candidato deverá apresentar, para efeito de 

autenticação, cópia e original dos documentos a seguir relacionados:  

a. Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/);  

b. Documento de Identidade com validade em todo o território nacional;  

c. Documentos comprobatórios do grau de formação exigidos para o cargo (diploma e 

histórico do 3º grau, diploma/certificado e histórico da Pós – Graduação stricto sensu 

e/ou lato sensu);  

d. Documentos comprobatórios dos títulos informados no Currículo Lattes.  

 

3. DAS VAGAS 

 

Estão abertas vagas para as seguintes disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar: 

a. Orçamento Empresarial;  

b. Administração Financeira; e 

c. Contabilidade Básica 

 

4. DA SELEÇÃO  

 

A seleção será realizada em três fases sucessivas:  

a. Análise do Currículo Lattes e documentação (eliminatória);  

 Documentação acadêmica; 

 Experiência profissional em docência; 

 Experiência profissional fora da docência; 
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 Produção acadêmica. 

b. Entrevista (classificatória);  

c. Simulação de aula (prova didática) para Banca de Examinadores (os candidatos 

devem preparar uma aula de 10 minutos na disciplina a que se candidata). 

 

Obs.: a Coordenação do Curso entrará em contato com os docentes selecionados para a 

fase C no dia 11 de fevereiro de 2020 através de e-mail fornecido pelo mesmo quando da 

inscrição no edital 2020/1.   

As provas didáticas serão realizadas nos dias 18 de fevereiro de 2020 e 19 de fevereiro de 

2020 no turno da manhã.  

 

5. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1. A aprovação no processo seletivo não concederá qualquer direito aos professores 

classificados, ficando a contratação a critério da FAMED – Faculdade Menino Deus.  

 

5.2. A efetivação do professor classificado será efetuada pelo Instituto Odontológico de Pós-

Graduação – ODONTOPÓS, entidade mantenedora da FAMED – Faculdade Menino Deus, 

pelo regime de Consolidação das Leis de Trabalho e Acordo Coletivo da categoria.  

 

5.2.1. As contratações se darão nos seguintes regimes: horista, tempo parcial ou tempo 

integral, mediante necessidade institucional.  

 

5.3. O Processo de Seleção terá validade até 01 de dezembro de 2020. 

 

5.4. Data de admissão dos Aprovados: 12/03/2020. 

 

5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica da FAMED.  

 

 

PUBLIQUE-SE,  

 

Porto Alegre / RS, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


