FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA
EDITAL Nº 07/2017
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORES PARA O CURSO DE
MEDICINA

O Diretor Geral da Faculdade Dinâmica, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação vigente, torna pública a abertura de Processo Seleção de
Professores para o Curso de Medicina, na forma deste Edital.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições para a Seleção Pública de Professores do Curso de Medicina
poderão ser feitas no período de 10 a 14 de julho de 2017, no site institucional da
Faculdade Dinâmica (www.faculdadedinamica.com.br), indicando a área de
conhecimento e anexando o currículo lattes.
1.2. Para inscrição os candidatos deverão possuir a titulação exigida, conforme
previsto nos anexos do presente Edital.
1.3. Somente serão considerados os títulos, graus, diplomas e certificados
conferidos na forma da legislação vigente.
1.4. Os títulos deverão ser apresentados para análise até o dia 17 de julho de 2017,
na sede da Faculdade Dinâmica, até às 12 horas.
2. DOS DOCUMENTOS
2.1. Na data especificada no item 1.4 o candidato deverá apresentar:
a) Curriculum Vitae (cópia atualizada da versão disponível na Plataforma Lattes);
b) Cópia dos documentos comprobatórios da titulação requerida para a Seleção
Pública de Professores, nos termos do presente edital;
c) Cópia da Carteira de Identidade;
d) Cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);
e) Cópia do Título de eleitor com comprovante de quitação com o serviço eleitoral;
f) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar, quando couber;
e) Cópia do comprovante de residência.
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3. DA SELEÇÃO
3.1. Será constituída uma Comissão de Seleção, para cada área, a quem competirá
a análise e avaliação de todas as etapas do certame.
3.2. A Seleção constará de duas fases: (1) Prova de Títulos e (2) Prova de Didática.
3.2.1. A Prova de Títulos, primeira fase da Seleção Pública de Professores,
compreenderá a análise do Curriculum Vitae, e terá o valor máximo de 50
(cinquenta) pontos. A Comissão de Seleção atribuirá pontos à titulação, à
experiência no magistério superior e à produção intelectual, devidamente lançadas
na Plataforma Lattes. Os títulos serão pontuados conforme o quadro abaixo:
TÍTULO

PONTUAÇÃO

Especialização

20 (vinte) pontos

Mestrado

25 (vinte e cinco) pontos

Doutorado

30 (trinta) pontos

Experiência
docente/profissional

2,5 (dois vírgula cinco) pontos por semestre, até o
limite de 10 (dez) pontos

Produção Intelectual

2,5 (dois vírgula cinco) pontos por obra publicada
até o limite de 10 (dez) pontos

TOTAL

Até 50 (cinquenta) pontos

3.2.1.1. A pontuação para a titulação (nos critérios especialização, mestrado e
doutorado) não é somatória, valendo a pontuação para o título de maior grau
concluído pelo candidato até a data da comprovação dos títulos.
3.2.1.2. Essa etapa tem caráter eliminatório e o candidato só passará para a próxima
etapa de avaliação – Prova Didática – se alcançar pontuação mínima de 25 (vinte e
cinco) pontos (50% por cento) na Prova de Títulos. Caso não haja candidatos que
atinjam esta pontuação mínima, a comissão poderá avaliar todos os candidatos
inscritos.
3.2.2. A Prova de Didática, segunda fase da Seleção Pública de Professores,
consiste na Apresentação de Aula com 30 minutos de duração (com tolerância de 10
minutos para mais ou para menos). Para a aula o candidato deverá preparar uma
apresentação na qual seja abordado o ponto escolhido – pelo candidato – dentre os
listados no Conteúdo Programático da respectiva área do conhecimento, arrolados
nos anexos deste Edital, podendo utilizar projetor multimídia ou quadro branco para
a apresentação.
3.2.2.1. A Prova de Didática terá valor máximo de 50 (cinquenta) pontos e ocorrerá
entre os dias 18 a 19 de julho de 2017, conforme cronograma definido na
2

homologação das candidaturas que será disponibilizado no site da Faculdade
Dinâmica até o dia 17 de julho de 2017.
3.2.3. Será selecionado o candidato que obtiver a maior nota, considerando-se o
somatório da Prova de Títulos e da Prova de Didática.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A Comissão de Seleção será constituída por 3 (três) professores pertencentes
aos quadros da Faculdade Dinâmica e/ou convidados de outras instituições de
ensino e pesquisa.
4.2. O prazo de validade da seleção é de 12 (doze) meses, contado da homologação
do resultado.
4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

Ponte Nova, 07 de julho de 2017.

JOSÉ CLÁUDIO MACIEL DE OLIVEIRA
Diretor Geral
Faculdade Dinâmica
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ANEXO I

CURSO DE MEDICINA

E-mail de contato: medicina@faculdadedinamica.com.br
Data das Provas Didáticas: entre os dias 04 e 07 de julho de 2017, conforme
cronograma a ser divulgado no site da Faculdade Dinâmica, por ocasião da
homologação das candidaturas.

ÁREA DO CONHECIMENTO
Disciplina: Clínica Cirúrgica
Classe: Professor Auxiliar
Formação Exigida: Graduação em Medicina, com Residência Médica
reconhecida pelo MEC em Cirurgia Geral
Conteúdo Programático para a Apresentação da Prova Didática
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.
O ensino da Clínica Cirúrgica no Curso de Graduação em Medicina
Relação Médico-Paciente em Cirurgia.
Anamnese e Exame Clínico em Cirurgia.
Didática na técnica operatória
Pré-operatório
Pós-operatório
Fundamentos de anestesiologia
Cirurgia do aparelho digestivo
Cirurgia do tórax
Abdome agudo
Bioética e cirurgia geral
Referências:
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de
Educação Superior. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina. Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Anatomia Orientada para a Clínica. 6º Edição,
Guanabara Koogan, 2011.
REGO, S.; PALÁCIOS, M.; SIQUEIRA-BATISTA, R. Bioética para profissionais de
saúde. 1ª reimpressão. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2014.
TOWNSEND, C. M. BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M.; MATTOX, K. L. Tratado de
Cirurgia. 19a ed. São Paulo: Elsevier, 2014. 2 volumes.
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ANEXO II
CRONOGRAMA
Período de Inscrição
Entrega de Títulos
Homologação das Candidaturas
Prova de Títulos
Prova de Didática
Homologação do Concurso
Divulgação dos Resultados

10/07/2017 a 14/07/2017
Até 17/07/2017
17/07/2017
18/07/2017 a 19/07/2017
18/07/2017 a 19/07/2017
Até 21/07/2017
Até 24/07/2017
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