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Regulamento 
 

Processo seletivo Externo para a contratação de Professores 
 

A Faculdade Ciências da Vida, mantida pelo Centro de Estudos III 

Millenium, com sede na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, torna público, 

que no período de 22/05/2018 à 11/06/2018, estarão abertas as inscrições para 

seleção e contratação de professores para o Curso de Enfermagem para o 

turno noturno na disciplina abaixo relacionada. 

 

Curso: Enfermagem 
Disciplinas N° de 

Vagas 
CH semanal 
(horas/ aula) 

Saúde Mental (LM) 1 5 

Saúde da Criança e Adolescente (LM) 1 6 

Administração da Assistência e Serviço de Saúde 

I(LM) 

1 
5 

ATP VI(Atividade teórico prática) 1 2 

Português Instrumental (LM) 1 2 

*Licença maternidade: substituição 

O regime de contratação será regido pela CLT com remuneração inicial 

no tabela de salário docente, vigente para 2018. 

As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas na 

Secretaria da Faculdade, pessoalmente, através do preenchimento da Ficha de 

Inscrição - ANEXO 1 deste edital. Para inscrição via correio/sedex será 

considerada válida aquela postada até o dia anterior ao vencimento do prazo 

das inscrições.  

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar Curriculum Lattes 

atualizado acompanhado de documentação comprobatória. 

O processo seletivo constará das seguintes etapas: 
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I – Análise do curriculum Lattes 

II – Prova didática 

III – Entrevista 

 

A avaliação do currículo será feita em acordo com os critérios e pontuação 

constantes no ANEXO 2 deste edital.  

Será classificado para as provas didáticas o candidato que tiver formação 

específica ou correlata na disciplina pleiteada. O candidato classificado ao final do 

processo seletivo, será aquele que obtiver maior pontuação na soma das 3 etapas de 

seleção (currículo, prova didática e entrevista). Cada etapa perfaz o valor máximo de 

50 pts (exceto a análise curricular) e será classificado o candidato que obtiver mais de 

25 pontos em cada uma. Em caso de empate, o critério usado será a maior nota na 

prova de didática.  

A apresentação para a Banca Examinadora será realizada no dia 

12/06/18 nas dependências da FCV, quando os candidatos serão convidados a 

ministrar uma aula de, no máximo 15 minutos, sobre tema pertinente à 

disciplina pleiteada, o tema escolhido e o agendamento do horário de 

apresentação será previamente marcado por telefone. A entrevista ocorrerá após 

a apresentação da aula didática. 

A Coordenação geral do processo de seleção ficará sob a 

responsabilidade das coordenações dos cursos e da coordenação pedagógica. 

O resultado final do processo seletivo será informado diretamente aos 

candidatos, pelas coordenações de cursos, a partir do dia 14/06/18. 

Havendo desistência do professor selecionado e aprovado, será 

aproveitado o candidato cuja pontuação seja a imediatamente inferior. 

O processo seletivo terá prazo de seis meses, prorrogável por igual 

período, contado a partir da data de divulgação do resultado final. 

 

 



 
 

Faculdade Ciências da Vida 

Avenida Prefeito Alberto Moura, 12632, Bairro das Indústrias- Sete Lagoas/MG - CEP: 35.700-
314 - Tel.: (31) 3776-5150 

 
 

 
ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do candidato: _______________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone celular: _________________ Telefone residencial:_______________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Titulação: 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-doutorado  

Disciplina(s):____________________________________________________ 

Experiência Docente no Ensino Superior:  ___ anos 

 
 
Data de inscrição: ____/____/____  

 

Assinatura do candidato:  

Responsável pela inscrição: 

 

Assinatura: 
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ANEXO 2 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES  

 
TÍTULOS PONTUAÇÃO UNITÁRIA 

01- Formação acadêmica. 

 

- Doutor na área específica: 35 pts 

- Doutor: 33 Pts. 

- Mestre na área específica: 25 pts. 

- Mestre: 23 pts. 

- Especialização na área específica: 15 pts. 

- Especialização: 13 pts. 

02- Experiência como docente 

nos últimos 5 anos 

- Ensino superior em disciplina da área específica ou 

correlata: 3 pt. para cada semestre; 

- Ensino superior em outras disciplinas: 2,0 pt. por 

semestre 

- Ensino médio ou técnico: 1 pt por ano 

03- Experiência profissional 

nos últimos 5 anos. 

- Relacionada com a disciplina para a qual se 

candidata: 5 pt. para cada ano 

- Demais experiências profissionais no curso: 2,5 pt. 

para cada ano 

04- Produção técnico-científica 

na área, nos últimos 3 anos. 

- Artigo em periódico acadêmico indexado como 

autor principal: 4 pts. por artigo 

- Artigo em periódico acadêmico indexado como co-

autor: 3 pt. por artigo 

-. Livro como autor principal: 6 pts. por livro 

- Livro como co-autor do livro: 4,0 pts. por livro 

- Capítulo de livro como autor principal: 3,0 pts. por 

capítulo 

- Capítulo de livro co-autor de capítulo: 2,0 pt. por 

capítulo 

 
 

 
 


