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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES FUNAM – CURSO ENFERMAGEM 
 (Banco de Talentos) 

  
 
O Diretor da Faculdade de Tecnologia do Alto Médio São Francisco, torna pública a 
abertura de inscrições para a seleção de candidatos(as) para o cargo de Professor 
Especialista para o curso de ENFERMAGEM. 

 

I DA INSCRIÇÃO 

 
1.1 Para se inscreverem, os interessados deverão enviar o currículo, 
devidamente documentado (comprovado) conforme item 2.1 deste Edital, ao setor de 
recursos humanos rh@funam.com.br, e coordenação do curso 
coord.enfermagem@funam.com.br, com a ficha de inscrição (ANEXO I), devidamente 
preenchida. 
 

 
1.2 Período de inscrição: 11/07 a 16/07/2022 

1.3 A inscrição não tem custo. 
 

 
II DAS ETAPAS DO PROCESSO 

 
2. 1ª Etapa 
 
2.1 Análises dos currículos documentados: 

 
a) Currículo Lattes Atualizado (pelo menos há 6 meses); 

b) Cópia de diploma de graduação em Enfermagem; 

c) Certificado de curso de Pós-Graduação lato sensu ou stricto sensu, na área de 
formação; 

d) Documentação comprobatória de tempo de magistério no ensino superior 
(cópia de carteira de trabalho, declaração, contracheque, entre outros); 
e) Perfil profissional - Documento redigido pelo candidato, com resumo de sua 
trajetória profissional. 

 
2.2 Os candidatos selecionados serão notificados via e-mail da instituição, bem como 
aqueles(as) desclassificados(as) por não atenderem às definições deste Edital. 

 
2. 2ª Etapa 

 
2.1. Banca de Avaliação Docente. 

 
2.2. Até o dia 18/07 haverá o agendamento de "banca" para a avaliação docente, 
cujo comunicado será encaminhado via e-mail do candidato. 
 
2.3 A banca será realizada entre os dias 19 e 22 de julho, a partir das 8h, via 
Google Meet ou presencial com a presença da Coordenação do curso, Professor da área 
afim e membro da Diretoria Acadêmica e/ou Diretoria da Unidade. 

 
2.4. Para a participação na banca, o professor receberá ementa do conteúdo e bibliografia 
relacionada, o candidato poderá selecionar o tópico da sua preferência para apresentação 
didática. O Candidato deverá preparar a aula de 20 minutos a ser apresentada para 
os avaliadores, bem como encaminhar previamente (24 horas de antecedência) o 
plano de aula para o e-mail: coord.enfermagem@funam.com.br 
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2.5 - O Candidato poderá se inscrever para mais de uma vaga disponível, caso tenha 

interesse. 
 
2.6 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e da apresentação da 
aula. É de sua inteira responsabilidade o uso dos recursos audiovisuais ou outros meios, 
que deverão ser providenciados por ele. 

 
2.7- Na Banca Examinadora, serão avaliados os seguintes critérios: 

 

a) Domínio do tema; 
b) espírito crítico; 

c) capacidade de organizar e expor ideias a respeito do tema; 

d) apresentação do tema com clareza; 
e) estabelecimento de relações entre o tema e outros conhecimentos atuais; 

f) elaboração e estruturação do Plano de Aula: Objetivos, Conteúdo, Metodologia, 

Procedimentos de Ensino e Recursos Didáticos de Ensino e Avaliação; 
g) capacidade de motivação: apresentação do conteúdo de forma interessante; 
h) capacidade de integração: preocupação com a compreensão do assunto, 

estabelecendo relações com os conteúdos a serem estudados posteriormente; 
i) capacidade de síntese e objetividade acerca do conteúdo em discussão; 
j) coerência entre o Plano de Aula apresentado e o desenvolvimento da aula; 
k)  adequação da exposição ao tempo previsto 
 
 

III. QUADRO DE VAGAS 

 
1. Das vagas 

 
As vagas disponíveis são para o cargo de Professor Especialista 
 

Curso/ Campus ENFERMAGEM/FUNAM Nº de 
vagas 

01 

Disciplina CITOLOGIA, HISTOLOGIA E 
EMBRIOLOGIA 

CH 80 

Ementa Estrutura e função das células e das organelas citoplasmáticas: 
composição química do liquido intracelular, biomembranas divisão 
e diferenciação celular. Estrutura e função dos tecidos: epitelial, 
conjuntivo, muscular, nervoso e seus respectivos subtipos 

Bibliografia 
Básica 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 4.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010.  
KUHNEL, Wolfgang. Histologia: texto e atlas. 12. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010 
SADLER, T. W. Langman embriologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. 

Bibliografia 

Complementar 
JUNQUEIRA, Luiz Augusto Costacurta; CARNEIRO, Jose.  Biologia 
celular e molecular. 9. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013. 
LODISH, Harvey. Biologia molecular e celular. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015  
MOORE, K. L; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R; MOORE, M. E. 
Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 
NUSSBAUM, Robert L . Thompson e Thompson: genética médica. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
TORTORA, G.J. & Grabowski, S.r. Corpo Humano: fundamentos de 
anatomia e fisiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
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III. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

4.1 O candidato classificado dentro do número de vagas deverá se submeter à grade  
horária disponibilizada pelo Curso. Havendo incompatibilidade, este será desclassificado. 

 
4.2 Candidatos aprovados fora do número de vagas deverão ter seus currículos e 
respectiva avaliação de critérios arquivados na Coordenação de Curso e Direção Acadêmica, 
para a composição de quadro de reservas. Eventualmente, tais candidatos poderão ser 

convidados para vagas surgidas. 

 
4.2 As decisões da Banca Examinadora são irrecorríveis. 

 
4.3 Caso seja do interesse da Instituição o edital poderá sofrer alteração nas datas 
de inscrição e banca examinadora. 

 
4.4 As questões omissas a este Edital serão tratadas pela Diretoria Acadêmica e 
Diretoria Geral, em parceria com outros setores que se fizerem necessários. 

 

 

 

Pirapora – MG, 11 de julho de 2022. 

 

 
 
 

Ivonei Trezena Silveira 
DIREÇÃO GERAL FUNAM 

 
 

Thalita Pimentel Nunes 
DIRETORIA ACADÊMICA 

Plataforma I 
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1 - DADOS PESSOAIS 
 

Nome do Candidato:      

 

Data de Nascimento:____________/_________/________ Estado Civil:______   

 
Nacionalidade: Naturalidade:   

 
Endereço:      n°:    
 
Bairro: Cidade:   UF: CEP:     
 
Telefones: Residencial:  Celular:       
 
E‐mail:          
 
Cargo pretendido:          

 

Disciplina(S) _________________________________________________________________________________________________________ 

 
RG: Órgão Emissor: Data da Emissão: / /   

 
CPF:   

 

 

 
 
Pirapora, de de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                    Faculdade de Tecnologia Alto Médio São Francisco 
Avenida Jefferson Gitirana, nº 1422 –Cícero Passos – Pirapora/MG- 

Tel: (38) 3743‐9350 


