
 
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE MEDICINA 

2021.2 

O Diretor Geral da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – 

FAHESP/IESVAP sediada na BR 343 Km 16 s/n, Bairro Sabiazal, CEP: 64.212-790, 

Parnaíba - PI, de acordo com o que estabelece o regulamento para a contratação de 

docentes desta instituição, faz saber a todos os interessados, que estão abertas as 

inscrições para o Processo Seletivo Interno para o cargo de Professor Substituto de 

Aprendizagem em Pequenos Grupos (APG) no curso de MEDICINA, nos seguintes 

termos: 

 
1. DOS REQUISITOS: 

1.1 - O candidato deverá ter: 

 Título de doutorado e/ou mestrado e/ou especialista/residência; 

 Ser preceptor da IES nos módulos de IESC III e/ou IV; 

 Disponibilidade para atuar nos horários estabelecidos pela gerência do curso; 

• Curriculum lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos 

acadêmicos, (Relação de experiência profissional, atividades de magistério superior e 

realizações científicas, técnicas, culturais, humanísticas ou artísticas.) 

 
2. DAS DISCIPLINAS: 

2.1 - As disciplinas disponíveis para a seleção de docentes da área com intuito de 

contratação para o cargo de professor-tutor substituto são as seguintes: 
 
 

ÁREA/DISCIPLINA Nº DE 
VAGAS 

CADASTRO 
DE RESERVA 

CARGA HORÁRIA 
ESTIMADA 

Tutoria nos grupos de APG 
(Aprendizagem em Pequenos Grupos) 

02 02 14hrs/semanais 

*O professor aprovado no concurso poderá atuar em outras disciplinas, a 

depender da necessidade da IES e da sua disponibilidade. 

 
3. DA SELEÇÃO: 

3.1- O candidato deverá enviar o Currículum Lattes e preencher a ficha de 

inscrição, acessando o seguinte link: https://forms.office.com/r/sktrx2E8Tb  até   

o   dia 08/11/2021.  

 
3.2- O processo seletivo constará das seguintes etapas: 

a) 1ª etapa: Vivência prática em APG, agendada previamente com os tutores (lista e 

https://forms.office.com/r/sktrx2E8Tb


 
 
 
 

contatos na tabela em Anexo)*. 
b) 2ª etapa: Capacitação em APG e o papel do professor-tutor 
c) 3ª etapa: Simulação de uma sessão tutorial  e entrevista com o setor de Gente e 
Gestão 
 
* Na 1ª etapa, o candidato deverá agendar com um dos tutores da lista em Anexo, de 
acordo com sua disponibilidade, as datas em que irá acompanhar a sessão tutorial. A 
vivência deverá acontecer dentro do período estipulado no Cronograma deste Edital. 
Os tutores entregarão à Comissão Avaliadora uma ficha com o nome do candidato e as 
datas em que ocorreram a vivência prática com o visto do tutor. É obrigatório que a 
vivência seja de um ciclo completo de sessão tutorial: data de abertura e fechamento 
da situação-problema e acompanhamento do feedback. 
 
3.3 - Cada etapa será pré-requisto para a etapa seguinte, ou seja, o candidato só 
passará para a próxima fase se tiver cumprido a anterior.   
 
3.4 -  Os candidatos aprovados nas três etapas, serão classificados de acordo com os 
critérios descritos abaixo, com a pontuação variando de 0 a 10:  
I) Avaliação de desempenho do líder (Coodenador do Módulo) 
II) Currículo lattes 
III) Número de cursos obrigatórios da UCA concluídos 
 
3.5 – Em caso de empate o critério utilizado para desempate, será o candidato que 

tiver o vínculo institucional mais antigo.  
 

3.6 - A análise do Curriculum Lattes será classificatória, levando-se em 

consideração os seguintes itens: 

a) Formação acadêmica; 

b) Produção científica; 

c) Atualização profissional; 

d) Experiência docente. 

 
3.7 - O processo de seleção será organizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente NAPED, pela Coordenação do Curso de MEDICINA e setor 

de Gente e Gestão, constituindo uma Comissão de Avaliação Docente, 

composta de 03 (três) membros, responsáveis pelo julgamento e classificação 

dos candidatos. 

3.8- A interposição de recurso contrário ao resultado de cada etapa da seleção será  

realizada sem interrupção da seleção e sem prejuízos para o candidato. 

3.8.1 - Após a divulgação do resultado de cada etapa da seleção no site da 

FAHESP/IESVAP, o candidato terá dois dias úteis para solicitar a 

documentação referente à etapa e, neste mesmo prazo, impetrar 



 
 
 
 

recurso contrário ao seu resultado. 

3.8.2 - A solicitação será efetuada à Presidente da Comissão Organizadora da 
Seleção. 

3.9 - O resultado final será dado ciência aos candidatos aprovados em todas as etapas 

do processo seletivo. 

 
4 DA CONTRATAÇÃO: 

4.1 - A contratação do candidato será realizada de acordo com disponibilidade de 

vaga e ordem de classificação obtida; 

4.2 - A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação; 

4.3 – O candidato classificado excedente ao número de vagas, também poderá ser 

convocado, devendo então fornecer, tempestivamente, toda a documentação 

necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora. 

 

4.4 – Os candidatos aprovados terão que obrigatoriamente participarem das 
capacitações da semana de desenvolvimento docente que acontecerá de 24 a 28 de 
janeiro de 2022, sob pena de não efetivação da contratação.  

 
5 ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

5.1 O professor de Aprendizagem em Pequenos Grupos (APG) do Ensino Superior da 

FAHESP/IESVAP tem como atribuições: mediar sessões tutoriais de abertura e 

fechamento de situações problemas do módulo de Sistemas Orgânicos Integrados 

(SOI), realizar feedback individual e por grupos, registrar as observações das ações dos 

alunos em cada passo do APG, apresentar relatório de desenvolvimento acadêmico 

dos discentes para o coordenador de módulo, saber trabalhar em equipe e de forma 

interdisciplinar, elaborar itens de avaliação relacionados aos temas do módulo de SOI 

de forma contextualizada, contribuir com a participação de fóruns das TICs (tecnologia 

da informação e comunicação), participar de reuniões convocados pelo coordenador 

de módulo e de curso,  participar de eventos e práticas em cursos de graduação e de 

extensão da IES; participar das oficinas de capacitação e desenvolvimento docente 

assiduamente; produzir material de trabalho; aplicar e corrigir provas, comunicar-se 

oralmente, por escrito e por meio eletrônico; prestar assessoria e consultoria e 

atualizar seus conhecimentos; encaminhar formalmente pro NAD os alunos que ele 

identificar com dificuldade; estar aberto a receber feedback. 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS: 

6.1 - Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, faculta-se à 

Coordenação do curso de medicina da IES a convocação de novos candidatos com 



 
 
 
 

classificações posteriores; 

6.2 - A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita aceitação 

das condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas instruções específicas 

que o acompanham, não podendo, portanto, o candidato alegar desconhecê-las; 

 

6.3 - Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção. 
 
 
 

Parnaíba, 04 de novembro de 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

DISCRIMINAÇÃO LOCAL PERÍODO HORÁRIO 

Período de inscrição https://forms.office.com/r/
sktrx2E8Tb 

 

05 a 08/11/21 Até às 23:59min. 

1ª etapa: Vivência 
prática 

Via plataforma Zoom 
 

 
De 10 a 

19/11/21 

 
A ser agendado 

com o tutor 
escolhido 

Divulgação do 
resultado da 1ª etapa 

Site institucional 
e grupo de 

avisos Oficial do 
IESVAP 

22/11/21  

2ª etapa: Capacitação  Via plataforma Zoom 
Link de acesso: 

https://afya.zoom.us/j
/93557908289 

 
ID da reunião: 935 

5790 8289 

24/11/21 17:30h 

Divulgação do 
Resultado da 2ª etapa 

Site institucional e grupo de 
avisos Oficial do IESVAP 

25/11/21  

 

3ª etapa: Simulação e 
Entrevista com o setor 
Gente e Gestão 

Presencial 
Sala Invertida 

FAHESP/IESVAP 
 

10/12/21 17:30h 

Divulgação do 
Resultado Parcial 

Site institucional e 
grupo de avisos Oficial 

do IESVAP 

13/12/21  

Prazo para 
interposição de 
recursos 

naped@iesvap.edu.br 
 

14/12/21  

Resultado Final Site institucional e 
grupo de avisos Oficial 

do IESVAP 

15/12/21  

Prazo de entrega de 
documentação para o 
setor responsável 

Presencial 17/12/21  

https://forms.office.com/r/sktrx2E8Tb
https://forms.office.com/r/sktrx2E8Tb
https://afya.zoom.us/j/93557908289
https://afya.zoom.us/j/93557908289
mailto:naped@iesvap.edu.br


 
 
 
 

OBS: Qualquer alteração no cronograma de execução do processo letivo. 
 

 

 
ANEXO A 

 
 
 

TUTOR HORÁRIOS DE APG CONTATO 

Tereza Garcês Terça e sexta-feira 
8 às 11h 

tereza.garces@iesvap.edu.br 
86- 9969-7372 

Vanessa Meneses Segunda e quinta-feira 
9 às 12h 
ou 
14 às 17h 

vanessa.campelo@iesvap.edu.br 
86- 99944-0066 

Ana Rachel Terça e sexta-feira 
14 às 17h 

ana.andrade@iesvap.edu.br 
86 9509-2255 

Khalina Bezerra Segunda e Quinta-feira 
9 às 12h 
Terça e sexta-feira 
14 às 17h 

khalina.fontenele@iesvap.edu.br 
86-99505-3953 

Antonio Neto Segunda e Quinta-feira 
9 às 12h 

antonio.neto@iesvap.edu.br 
86 9819-0202 
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