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EDITAL nº 03/2022 - SELEÇÃO DE COORDENADOR PARA OS CURSO DE 
ENFERMAGEM DA FACULDADE COSMOPOLITA 
 

A Direção Geral da Faculdade Cosmopolita, 
mantida pelas Faculdades Brasil Inteligente 
S/S Ltda, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Regimento Interno e 
legislação vigente, torna pública a realização 
de Exame de Seleção de Coordenador para 
os Curso de Enfermagem da referida 
Faculdade, na forma deste Edital. 

 
1. DOS CANDIDATOS 

 
1.1 Poderão inscrever-se ao Exame de Seleção de coordenador do curso de 
enfermagem os portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação, no mínimo Mestrado e com experiência na área de gestão e 
docência, processando-se a escolha, além da idoneidade moral segundo os 
seguintes critérios: 
 
a) Análise de currículo:  
 
a.1- serão considerados seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e 
relacionados à gestão acadêmica; 
 
a.2- constitui requisito básico o diploma de graduação em enfermagem e pós-
graduação em curso reconhecido pela CAPES/MEC. 
 
b) Experiência na gestão acadêmica da educação superior e/ ou no magistério 
da educação superior, no curso de enfermagem ou área da saúde, além de 
experiência profissional não-acadêmica, considerando-se razoável, em ambos 
os casos experiência mínima de pelo menos dois anos;  
 
c) O candidato deverá apresentar um plano de ação para a coordenação do 
curso, o qual corresponda a no mínimo de 1 (um) semestre. 
c.1) o plano deve conter no mínimo os seguintes itens: 

 Objetivos 

 Metas 

 Ações 

 Recursos 

 Cronograma  
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1.2 Somente serão considerados os títulos, graus, diplomas e certificados 
conferidos na forma da legislação vigente, desde que comprovados com original 
ou cópia autenticada. 
 
1.3 De universidades estrangeiras só serão aceitos diplomas de graduação, de 
mestrado e de doutorado expedidos nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei 
nº. 9.394/96. 
 
1.4 O processo será coordenador pala direção acadêmica, que comporá a banca 
com mais 2 (dois) profissionais da área de gestão e do departamento de RH. 
 

2. DOS DOCUMENTOS 
 
2.1. O candidato deverá apresentar: 
a) Curriculum Lattes (modelo CNPq), para a primeira fase pré-seletiva 
(atualizado). 
b) Os candidatos com a inscrição homologadas deverão enviar no ato da sua 
inscrição, o Curriculum Lattes (modelo CNPq), acompanhado de documentos 
comprobatórios de titulação, experiência de magistério e produção intelectual 
(Em formato PDF e na ordem de titulação).  
c) Preencher ficha de Inscrição que será enviado por e-mail. 
 

3. DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. O candidato deve enviar seu currículo Lattes e endereço eletrônico (e-mail) 
empresa.jr@faculdadecosmopolita.edu.br, no período de 31 de janeiro 2022 a 02 de 
fevereiro de 2022. 

 
 
 

4. DA SELEÇÃO 
 
4.2. A Seleção constará de duas fases: 
 
4.2.1. A 1ª fase, Pré-seletiva, a ser realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2022, 
compreende na análise do currículo lattes pela Coordenação do Curso. Os 
critérios para avaliação do currículo Lattes do candidato são: Titulação 
(preferência por mestres e doutores); Experiência na área (como docente e/ou 
profissional) superior a 2 (dois anos), de acordo a oferta regional de cursos de 
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pós-graduação e Publicações e participações em eventos científicos e 
acadêmicos. 
 
4.2.1.1. Os candidatos aprovados na 1ª Fase serão comunicados em seu 
endereço eletrônico (e-mail) e/ou por telefone, no dia 5 de fevereiro de 2021, 
logo após a análise do currículo e deverão encaminhar o plano de ação para o 
e-mail da empresa Jr (empresa.jr@faculdadecosmopolita.edu.br). 

 

4.2.1.2. Os candidatos aprovados para à 2ª fase serão comunicados por e-mail 
e/ou por telefone o horário em que deverão comparecer à entrevista, bem como 
para apresentar o seu plano de ação. 
 

 
 

5. DOS RESULTADOS 
 
5.1. Os candidatos classificados e aprovados serão comunicados em seu 
endereço eletrônico (e-mail) e/ou por telefone a partir dia 11 de fevereiro de 
2021. 
 
5.2. O candidato selecionado para contratação ou para integrar o Banco de 
Dados Faculdade Cosmopolita deverá ter tempo disponível para realizar as 
atividades propostas pela Faculdade Cosmopolita; participar, por um ano, de 
reuniões semanais de gestão e acompanhamento das atividades acadêmico 
administrativo para adequação aos critérios estabelecidos no Regimento Interno 
da Faculdade Cosmopolita. 
 
 
 
. 

Belém, 28  de fevereiro de 2022 
 
 
 
 
 
 

Diego  Sousa Carmona 
Diretor Geral 

 


