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EDITAL nº 02/2022 - SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA OS CURSOS 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 Docentes para os 
Cursos da referida Faculdade, na forma 
deste Edital. 

 
1. DOS CANDIDATOS 

 
1.1 Poderão inscrever-se ao Exame de Seleção de Docente para as disciplinas 
elencadas na ementa os portadores de diploma ou certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação, com experiência na área (como docente e/ou 
profissional), 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 disciplina a ser por ele lecionada; 
 
a.2- constitui requisito básico o diploma de graduação e pós-graduação, 
correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, 
matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada; 
 
b) Experiência no magistério da educação superior e/ ou no magistério da 
educação básica, conforme o curso ou área de atuação, além de experiência 
profissional não-acadêmica, considerando-se razoável, em ambos os casos 
experiência mínima de pelo menos dois anos;  
 
c) Aula demonstrativa. Compreende a apresentação em 20 (vinte) minutos de 
aula de forma presencial, modelo de Prova e apresentação do plano de aula, 
deve ser enviado para o e-mail da empresa Jr. O plano de aula deverá conter os 
seguintes Requisitos: 

 

c.1 Tema da aula; (O tema será enviado para o e-mail dos candidatos e deve 
conter os seguintes critérios: conhecimento do tema; coerência, clareza, lógica, 
criatividade, organização metodológica, comunicação e empatia); 
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c.2 Objetivos da aula (geral e específicos); 
c.3 Estrutura do conteúdo (breve referencial teórico); 
c.4 Metodologia; 
c.5 Avaliação (o candidato deve apresentar uma atividade avaliativa) 
c.6 Referências bibliográficas.  
 
d) O disposto na alínea “a" não veda a contratação de egressos do ensino 
superior que tenham demonstrado excepcional talento, com a condição de que 
os mesmos ingressem em cursos de pós-graduação lato ou, preferencialmente, 
stricto sensu.  
 
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 Participam de todo o processo: A Direção Acadêmica, Secretaria Acadêmica, 
a Coordenação dos Cursos, Departamento de RH e o Núcleo de Atendimento 
aos Docentes Discentes- NADD que oferecem vaga, bem como, Professores da 
área de cada uma das disciplinas envolvidas. 
 
1.5  
 

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 14 de janeiro 2022 a 19 de 
janeiro de 2022. 
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4. DA SELEÇÃO 
 
4.2. A Seleção constará de duas fases: 
 
4.2.1. A 1ª fase, Pré-seletiva, a ser realizada no 20 de janeiro 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 
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 20 de janeiro de 2022, logo 
após a análise do currículo e receberão o tema para ministrar a aula de forma 
presencial. 

 

4.2.1.2. Os candidatos aprovados na 1ª fase serão comunicados por e-mail e/ou 
por telefone o horário em que deverão apresentar uma aula demonstrativa, bem 
como serão informados em relação ao tema da aula, o qual será correspondente 
à disciplina em que estão se candidatando 
 
4.2.1.3. Antes da realização da aula demonstrativa o candidato deverá preencher 
a sua ficha de inscrição que será enviada por e-mail na plataforma do google 
form. 
 
4.2.2.  A 2ª. fase, compreendendo a apresentação da aula demonstrativa, em 20 
(Vinte) minutos, de um tema incluso na ementa da disciplina, será avaliada por 
uma banca examinadora composta, preferencialmente, pelo coordenador  de 
Curso , por um Professor da Área de cada uma das disciplinas envolvidas de 
acordo com os seguintes critérios de avaliação: conhecimento do tema; 
coerência, clareza, lógica, criatividade, organização metodológica, comunicação 
e empatia e um pedagogo. A Entrevista individual, acontecerá logo após a 
apresentação da aula demonstrativa.  
 
4.2.3. As apresentações das aulas ocorrerão nos dias 21 de janeiro de 2021. 
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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 24 de janeiro de 2022. 
 
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 mensais de acompanhamento aos novos docentes para adequação 
aos critérios estabelecidos no Regimento Interno da Faculdade Cosmopolita. 
 
5.3 O candidato selecionado para contratação, poderá desenvolver o processo 
de ensino aprendizagem nas seguintes modalidades de ensino presencial, 
híbridos, sendo as hibridas: síncronas e assíncronas. 
 
5.4 As operações de tratamento de dados pessoais realizados no âmbito desse 
edital serão norteadas conforme a legislação brasileira de proteção de dados 
pessoais vigente e aplicável, e outras normas correlatas, que compõe este edital, 
além do disposto presente neste instrumento de seleção, sendo que as 
terminologias e diretrizes seguem as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei 
geral de proteção de dados, doravante “lGPD”) e o legislação superveniente que 
lhe lhe substitua o altere o teor observado neste caso o que prescreve o artigo 
6º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 com redação modificada pela Lei 12.376/2010. 
 
 
 
. 

Belém, 14 de janeiro de 2022 
 
 
 
 
 
 

Diego  Sousa Carmona 
Diretor Geral 
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QUADRO DE VAGAS 

 
CURSO Vaga Disciplinas  CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA FORMAÇÃO 

NECESSÁRIA 

ENFERMAGEM 1 Saúde 
Coletiva  

10h Gestão em atenção básica a 
saúde. Papel do enfermeiro na 
gestão da atenção básica. 
Processo de trabalho da 
enfermagem e a gestão da 
atenção básica. Indicadores de 
saúde para a gestão. Modelo 
Técnico assistenciais em saúde. 
Territorizalização. 

Graduação em 
Enfermagem e 
Pós graduação 

em atenção 
básica ou área 

afim 

ENFERMAGEM 1 Processo de 
Cuidar em 
Oncologia 

8h Princípios básicos da 
fisiopatologia, prevenção e 
tratamento do câncer, bem como, 
a análise de conceitos básicos do 
cuidado de enfermagem a 
pacientes oncológicos. Engloba 
as áreas de unidade clínica 
oncológica, ambulatório de 
quimioterapia/ radioterapia e 
transplante de medula óssea e o 
desenvolvimento de habilidades 
afetivas no relacionamento 
psicossocial enfermeiro-paciente, 
família e comunidade. 

Graduação em 
Enfermagem e 
Pós graduação 

em oncologia ou 
área afim 
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ENFERMAGEM 1 Semiologia e 
Sociotécnica 
I 

 

10h A Dimensão do Cuidar em 
Enfermagem. Estudo dos 
instrumentos básicos do cuidar. 
Estudo das teorias de 
enfermagem e Necessidades 
Humanas Básicas.  Estudo dos 
padrões de normalidade e 
patológicos do organismo e das 
técnicas de exame físico e sinais 
vitais fundamentais para a 
assistência de enfermagem. 
Práticas em laboratório para a 
aquisição de competências 
técnicas de menor a maior 
complexidade, integrando e 
consolidando conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
necessárias para o atendimento 
de enfermagem de qualidade. 

Graduação em 
Enfermagem e 
Pós graduação 

em Enfermagem 

 
 


