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PROCESSO DE SELEÇÃO DOCENTE 

PARA O PERÍODO 2017.2 

EDITAL 01/2017 

 

O Diretor Administrativo da Faculdade Vale do Salgado, no uso de 

suas atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para seleção 

externa de professores para o curso de Fisioterapia semestre 2017.2.  

1. DO OBJETO 

 

A Faculdade Vale do Salgado abre inscrições para seleção externa 

de professores com formação profissional e acadêmica adequada para as 

disciplinas abaixo elencadas: 

Fisioterapia: 

- Interpretação de Exames de Imagem; 

- Fisioterapia em Uro-Gineco-Obstetrícia; 

- Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia II (foco fisioterapia respiratória 

pediátrica). 

 

2. DAS VAGAS 

 

Serão selecionados até 02 (dois) professores para cada disciplina. 

Serão contratados somente os candidatos selecionados e aprovados com a 

pontuação mínima, que tiverem disponibilidade para assumir as disciplinas 

conforme horários de aulas a ser divulgado. 

Os professores terão como principais atribuições: ministrar conteúdos e 

desenvolver atividades pedagógicas de acordo com a ementa registrada no 
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projeto pedagógico do curso; aplicar metodologias de ensino e avaliação 

adotadas pela Faculdade Vale do Salgado; cumprir com as obrigações 

solicitadas pela secretaria acadêmica; contribuir com atividades de 

enriquecimento curricular, pesquisa e extensão, orientação de estudos, 

participar do Programa de Formação Pedagógica Continuada.  

  

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

Para participar do processo de seleção, os candidatos deverão entregar 

pessoalmente (ou por meio de procurador), os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de Inscrição ao Processo Seletivo de Professores - com foto 

(podendo ser digitalizadas); 

b) Cópia autenticada dos comprovantes de titulação (graduação, 

especialização, mestrado e doutorado); 

c) Cópia simples do documento de identidade com foto; 

d) Currículo na Plataforma Lattes atualizado até a data da inscrição. 

As inscrições devem ser efetuadas no horário comercial de 

08h00min as 22h00min até sexta-feira e no sábado no horário de 08h00min as 

12h00min na Faculdade Vale do Salgado, no Setor de Recursos Humanos- 

RH, localizado à Rua Monsenhor Frota 609, Bairro Centro, Icó-CE.  Telefone 

para contato: (88) 3561-2760. 

As inscrições também poderão ser efetuadas via e-mail.  

Os candidatos que optarem pela inscrição via e-mail deverão digitalizar 

toda a documentação supracitada e encaminhar para o e-mail: 

recursoshumanos@fvs.edu.br, no formato WinRAR (pasta zipada).  Os candidatos 

aprovados para a prova didática deverão apresentar a documentação original no dia 

mailto:recursoshumanos@fvs.edu.br
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da banca. O encerramento do período de inscrições via e-mail será no dia 02/06/2017, 

22h00min. Obs.: O assunto do e-mail deve ser identificado como: SELEÇÃO 

DOCENTE 2017.2.Toda documentação deverá está legível para leitura na avaliação 

curricular. 

Só poderá participar do processo seletivo o candidato que possuir, 

no mínimo, o diploma de Especialista em pós-graduação lato sensu. Não serão 

aceitas inscrições de candidatos com documentação incompleta. 

O encerramento do período de inscrições será em 02 de Junho 

de 2017 até as 22h00min.  

A documentação dos candidatos não classificados no processo 

seletivo ficará à disposição dos respectivos interessados para retirada, no Setor 

de Recursos Humanos-RH, por um prazo não superior a 30 (trinta) dias, a 

contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, toda a 

documentação será descartada. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

O mesmo candidato poderá concorrer para até duas (02) disciplinas.  

Seleção e classificação:  

A seleção e a classificação dos candidatos serão realizadas por uma 

comissão formada por especialistas, indicados pela Direção e Gestão 

Pedagógica, observando-se os seguintes critérios e pontuações abaixo. Todas 

as etapas são eliminatórias. 

1. Análise de currículo  
 

O currículo é avaliado qualitativamente em relação às instituições 

formadoras e de experiência profissional do candidato. Na avaliação 

quantitativa são atribuídos os seguintes valores para a titulação máxima:  
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2. Avaliação de Aderência  
 

Nesta etapa será avaliada a aderência da área de formação, 

pesquisa e experiência profissional do candidato à disciplina ofertada. 

 
3. Prova Didática 
 

 Após a pré-seleção dos currículos, conforme os critérios acima 

estabelecidos, será divulgados no site da Faculdade, o resultado da primeira 

etapa do processo.  

  A segunda etapa consiste numa prova didática, que pode variar 

de acordo com o enfoque da disciplina ofertada, estágio ou disciplina teórica. 

 A atividade consta da apresentação do plano da disciplina 

(Tempo: 05 minutos) e uma aula de 20 minutos de duração, com um tema a 

ser divulgado pela Faculdade com até 24 horas de antecedência. O candidato 

deverá entregar um exemplo prático de avaliação da aprendizagem (uma prova 

ou outra forma de avaliar o aproveitamento do conteúdo)- 4 vias. 

O desempenho do candidato é avaliado sob os seguintes pontos:  

Titulação 

Doutorado = 04 pontos  

Mestrado = 03 pontos 

Especialização na área = 02 pontos 

Especialização em áreas afins = 01 ponto 

 

Experiência em docência no ensino superior 

Igual ou maior que 05 anos = 03 pontos 

Entre 02 a 4,5 anos = 02 pontos 

De 01 a 1,5 anos = 01 ponto  

 

Produção geral de conhecimento nos últimos três anos 

Até 02 pontos totais para publicações (livro, capítulo de 
livro, artigos em periódicos, resumos em anais, material 
técnico, patentes, etc.). 



 
 

Faculdade Vale do Salgado 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 3561-2760 
Facebook: facebook.com/icofvs 

Web: www.fvs.edu.br 

 
a. Didática: objetividade, clareza, originalidade na utilização de recursos 

e estratégias de ensino. 

b. Sequência e coerência da exposição: introdução, desenvolvimento e 

conclusão.  

c.    Domínio do conteúdo. 

d. Capacidade de estimular o interesse, a atenção e a confiança dos 

avaliadores. 

   São atribuídos até 05 pontos para cada um dos aspectos, sendo 

necessários no mínimo 12 pontos totais para aprovação nessa etapa.  

 

4. Entrevista 
   Nesta etapa será analisado o perfil geral do candidato além de sua 
disponibilidade de horários para assumir as aulas, conforme 
necessidade da IES, podendo ocorrer a eliminação pela direção caso 
entenda que a entrevista foi insatisfatória. 

 

5.  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Os resultados parciais e o resultado final serão disponibilizados no site 

da Faculdade conforme cronograma em anexo.  

Somente serão divulgados os nomes dos candidatos que tiverem sido 

aprovados no processo relativo a este Edital.  

          O resultado final do processo seletivo levará em consideração os 

critérios acima informados, bem como as necessidades específicas de cada 

curso e os objetivos institucionais. 

         Outras disposições não constantes deste Edital serão deliberadas pela 

Direção e pela Gestão Pedagógica da Faculdade Vale do Salgado, as quais 

podem retirar algum candidato que não atinja o perfil desejado, sendo o 
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presente edital apenas uma seleção privada, sem obrigatoriedade de 

contratação e prazo de validade a critério da instituição. 

 

6. ANEXOS 
 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO DOCENTE  

 

 
 
 

Prof. Msc. Pedro Loula Cavalcante Junior - Diretor Administrativo 

 

Icó-Ceará, 25 de Maio de 2017. 

  

ATIVIDADE DATA OBSERVAÇÃO 

ABERTURA DO EDITAL 25/05/2017 No site da Faculdade (www.fvs.edu.br) 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 25/05 à 02/06/2017 Entrega de documentação para inscrição no RH. 

TRIAGEM 03 à 05/06/2017 
Setor de Recursos Humanos – RH/Coordenadores 

de Curso 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

PARCIAL 
06/06/2017 No site da Faculdade (www.fvs.edu.br) 

PROVAS PRÁTICAS (BANCAS) 

E TEÓRICAS 
08 à 14/06/2017 

Faculdade Vale do Salgado. O horário será 

divulgado através de contato telefônico e via e-mail 

com até 24h de antecedência. 

RESULTADO FINAL 17/06/2017 No site da Faculdade (www.fvs.edu.br) 


