SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO – FIS
CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA
Rua João Luiz de Melo, 2110 – Tancredo Neves – Serra Talhada – PE.
CNPJ-MF 06.090.271/0001-61 – Fone Fax (087) 3831-1472, e-mail: sesst@serratalhada.net

EDITAL Nº 002/2015
O Diretor Presidente da Sociedade de Ensino Superior de Serra Talhada SESST, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital que regula as
condições de ingresso, por via de EXAME DE SELEÇÃO, ao preenchimento de
CADASTRO DE RESERVA para Docente e Preceptor de Estágios do curso de
Fisioterapia da Faculdade de Integração do Sertão – FIS, na conformidade dos
termos abaixo:

1. Dos requisitos:

1.1 - O candidato deve ter:
a) Titulação mínima de MESTRE na área para Docente e ESPECIALISTA para
Preceptoria;
b) Disponibilidade para acompanhar os alunos em campo de estágio no período
diurno nos horários estabelecidos pela Coordenação do curso;
c) 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 Docente da área com intuito de
Cadastro de Reserva são as seguintes:
DISCIPLINA
Cinesiologia

CARGA HORÁRIA
80h

TURNO
Diurno

Ética e Deontologia em
Fisioterapia
Cinesioterapia
Psicologia Aplicada á Saúde
Fisioterapia Neurológica
Fisiopatologia em Obstetrícia
e Uroginecologia
Fisioterapia Pediátrica
Fisioterapia Obstétrica e
Uroginecológica
Fisiopatologia Vascular e
Dermato-Funcional
Fisioterapia Vascular e
Dermato-Funcional
Fisioterapia Oncológica

40h

Diurno

80h
40h
80h
60h

Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

60h
60h

Diurno
Diurno

60h

Diurno

60h

Diurno

40h

Diurno

CARGA HORÁRIA
04 á 30h/semanais

TURNO
Diurno

04 á 30h/semanais

Diurno

04 á 30h/semanais

Diurno

2.2 Das Preceptorias:
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado I.
Área de Concentração:
Fisioterapia Pélvica.
Estágio Supervisionado I.
Área de Concentração:
Fisioterapia
Cardiorrespiratória.
Estágio Supervisionado II.
Área de Concentração:
Fisioterapia Neurológica
3. Da Seleção:

3.1 A seleção para Docente e preceptor do curso de Fisioterapia terá as seguintes
etapas:
a) Análise curricular – de caráter eliminatório;
b) Defesa do plano de atividades;
c) Entrevista – de caráter eliminatório.
3.2 O candidato deverá enviar o Currículo Lattes e a Ficha de Inscrição (ANEXO 01)
devidamente preenchida para o e-mail: selecaofisioterapiafis@gmail.com até o dia
13 de Novembro de 2015, ocasião em que será realizada análise e arquivamento
no banco de dados da Instituição.
3.3 A análise do curriculum lattes será eliminatória, levando-se em consideração:

a) Formação acadêmica;
b) Produção científica, tecnológica, Artística ou Cultural;
c) Atualização profissional;
d) Experiência docente.
3.4 A entrevista consistirá em análise da disponibilidade do candidato às
necessidades da Instituição quanto a horários e perfil profissional.
3.5 A prova de títulos consistirá nos seguintes critérios:
a) Titulação:
Doutor = 4
Mestre = 3
Especialista = 1
b) Experiência Didática e Profissional
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

EXPERIÊNCIA DIDÁTICA
(ENSINO SUPERIOR)

+ de 5 anos

=02

+ de 5 anos

=02

De 3 anos a 5 anos

=01

De 3 anos a 5 anos

=1,5

De 1 a 2,9 anos

=0

De 1 a 2,9 anos

=1,0

c) Produção Científica, cultural, artística e tecnológica
Nenhuma produção = 0
No mínimo uma = 0,5
No mínimo 4 = 1,0
No mínimo 7 = 1,5
No mínimo 9 = 2
A nota final do processo seletivo será composta da média aritmética das provas
título e entrevista.
3.7 O processo de seleção será organizado pela Coordenação do Curso de
Fisioterapia, Coordenação de Estágios Supervisionados e um professor da
Instituição que constituirá uma Comissão de Avaliação Docente, composta de 03
(três) membros, responsáveis pelo julgamento e classificação dos candidatos.

3.8 A entrevista e a apresentação oral acontecerá entre os dias 23 e 27 de
Novembro de 2015 das 14:30h às 17:30. O resultado será divulgado até o dia 09 de
Dezembro de 2015, por e-mail e no site da IES, podendo ser prorrogado.
4. Da contratação:
4.1 – Não há obrigatoriedade da seleção preencher todas as vagas ofertadas;
4.2 – Esta seleção não faz gerar vínculo empregatício entre o candidato e a
Instituição.
4.3 - A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação, nem
impede a realização de novo processo seletivo, conforme decisão da Diretoria geral
da IES.
4.4 - Ficará á critério das Coordenações a efetivação da contratação do candidato,
de acordo com a disponibilidade de vaga.
4.5 – Sendo confirmada a disponibilidade de vaga, o candidato selecionado deve
fornecer, tempestivamente, toda a documentação necessária para a assinatura da
carteira de trabalho para docentes e/ou efetivação do contrato de prestação de
serviço para preceptores, prevista na regulamentação da mantenedora.
5. Das disposições finais e transitórias:
5.1- Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, faculta-se à
Diretoria Acadêmica da IES a convocação de novos candidatos com classificações
posteriores para o provimento das vagas previstas nesse Edital.
5.2 - 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;
5.3 - Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.

SERRA TALHADA, 23 de Outubro de 2015.

_____________________________________
Juliana Pedrosa Luna Oliveira
Coordenação de Fisioterapia

________________________________
Luis Pereira de Melo Júnior
Diretor Presidente

