EDITAL de 08/11/2021
PROCESSO SELETIVO PARA VAGA DO CORPO DOCENTE NO
CURSO DE ENFERMAGEM – 2021
ASSIS CHATEAUBRIAND – PARANÁ
A Direção Geral, Coordenação Pedagógica e o Curso de Enfermagem no uso de suas atribuições
que lhe confere o Regimento Interno do Centro Técnico-Educacional Superior do Oeste Paranaense
- CTESOP,
TORNA PÚBLICO
A ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR DO CTESOP.
1. Da finalidade do processo seletivo
O processo seletivo de que trata o presente Edital tem por finalidade o preenchimento de duas (02)
vagas correspondentes a 15 h/a para atuar no Curso de Enfermagem.
2. Dos requisitos mínimos para inscrição
2.1. Pós-graduação stricto sensu ou lato sensu reconhecida pela Capes na área da Enfermagem.
2.2. Graduação em Enfermagem.
3. Das atribuições do cargo
3.1. São consideradas atividades acadêmicas próprias da pessoa docente do ensino superior:
3.1.1. As pertinentes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, a
produção do conhecimento, a ampliação e transmissão do saber e da cultura, se for o caso.
3.1.2. As inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na
própria instituição, se for o caso.
4. Da remuneração
Descrição
Titulação de Doutor
Vencimento
Básico* (Hora/aula):
Regime de
Trabalho:

Titulação de Mestre

R$ 47,70

R$ 43,93

Titulação de
Especialista
R$ 33,48

Horista

Horista

Horista

*Inclusos DSR e HA
Segue Regimento Interno do CTESOP
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5. Das inscrições
5.1. A concretização da inscrição será realizada pela entrega dos seguintes documentos:
• Cópia do diploma de Graduação em ENFERMAGEM, ou do documento equivalente, válido em
território brasileiro;
• Cópia do diploma de Pós-graduação stricto sensu ou lato sensu na área de Enfermagem, válido em
território brasileiro;
• Cópia do Curriculum Lattes, no modelo completo da plataforma Lattes (não há necessidade de
autenticação e cópias em anexo);
• Cópia do plano de aula, conforme item 12.1.
• Ficha de inscrição para seleção docente constante em anexo deste Edital (Anexo I) ou no site
unimeo.com.br/editais.
5.2. As inscrições para o Processo Seletivo que trata este edital serão aceitas no período de:
08/11/2021 a 05/12/2021, com envio da ficha de inscrição (anexo 1) para o e-mail
fabiany@unimeo.com.br, e a entrega dos documentos (5.1) será no momento da banca na
UNIMEO/CTESOP na Av. Brasil, 1441 - Jd. Paraná - Assis Chateaubriand – PR.
5.3. Somente serão concretizadas as inscrições que apresentarem a documentação completa.
5.4. O CTESOP não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica ou organizacional que impossibilitem o recebimento dos dados.
6. Da validade
O resultado desta seleção, para a qual se abrem as inscrições no presente Edital, é válido durante
seis meses a contar da data da divulgação do resultado.
7. Do número de vagas
Serão ofertadas 02 vagas para Professor de Ensino Superior no Centro Técnico-Educacional
Superior do Oeste Paranaense - CTESOP, em Assis Chateaubriand – PR.
8. Do horário de trabalho
Os candidatos que forem selecionados deverão ter disponibilidade semanal, conforme horário de
aula que acontecerá no período noturno e de atividades que poderão acontecer em período diurno,
inclusive aos sábados.
9. Do processo seletivo
9.1. O Processo Seletivo de que refere-se o presente Edital, constarão de avaliação do Curriculum
Lattes, prova didática e entrevista perante Comissão de Seleção.
10. Da comissão julgadora
10.1. A realização do processo seletivo ficará a cargo de uma Comissão Julgadora, designada para
esse fim, composta por professores e representantes administrativos pertencentes ao quadro docente
do CTESOP.
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11. Das etapas da seleção
11.1. A Seleção que trata este Edital constará das seguintes etapas:
11.1.1. Exame do Curriculum Lattes, classificatória;
11.1.2. Prova didática, classificatória e eliminatória;
11.1.3. Entrevista, classificatória e eliminatória.
11.2. A pontuação de cada candidato, em cada etapa (item 11.1.1 a 11.1.3), será a média aritmética
dos pontos a ele atribuídos por cada um dos membros da comissão julgadora, em uma escala de 0
(zero) a 10 (dez);
11.3. Nas etapas eliminatórias a nota média mínima deverá ser maior ou igual a 7 (sete), sendo
eliminados os candidatos com pontuação inferior a 7 (sete).
12. Da prova didática
12.1. Na prova didática serão avaliadas: a capacidade de planejamento de aula por meio do plano de
aula (o plano de aula deve ser entregue à banca em 3 cópias no dia da seleção), o desempenho
didático pedagógico do candidato, o conteúdo e o conhecimento na área e a comunicação e síntese
do assunto.
12.2. A prova didática terá duração máxima de 15 (quinze) minutos e constituirá de 01 (uma) aula
sobre o tema: “Hipertensão Arterial”. A aula deve possuir claramente a Introdução; a
Definição do problema; a Justificativa; os Componentes que influenciam no processo; e a
Conclusão.
12.3. A ordem de apresentação da prova didática será a ordem de inscrição no processo seletivo,
que se dará por ordem de chegada da documentação;
12.4. Para a realização da prova didática, serão disponibilizados os seguintes recursos: projetor
multimídia, quadro e giz.
13. Do exame do Curriculum Lattes
13.1. No exame do Curriculum Lattes serão avaliados os itens:
• Titulação acadêmica;
• Produção acadêmico-científica;
• Experiência acadêmica em docência no ensino superior;
• Experiência profissional na área.
14. Da aprovação
14.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver maior pontuação,
cuja média final seja igual ou superior a 7 (sete)
15. Dos critérios de desempate
15.1. No caso de empate, a Comissão Julgadora, utilizará, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate:
15.1.1. Melhor média na prova didática;
15.1.3. Melhor pontuação do Curriculum Lattes;
15.1.4. Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade até o último dia de
inscrição.
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16. Local e realização da seleção
A seleção acontecerá no dia 06 de Dezembro de 2021 a partir das 17h, no CTESOP – na Av.
Brasil, 1441 - Jd. Paraná - Assis Chateaubriand – PR.
17. Das disposições
17.1. A inscrição neste Processo Seletivo configura conhecimento e aceitação das disposições do
Edital do Processo Seletivo e do Regulamento da Faculdade.
17.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção deste processo seletivo
18. Resultado
O resultado deste processo seletivo será divulgado mediante edital publicado no site da Instituição
de Ensino Superior do CTESOP (http://www.unimeo.com.br) e enviado por e-mail aos participantes
desta seleção.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Assis Chateaubriand, 08 de novembro de 2021.

Profª. Ms. Fabiany Politi Begosso Alves
Diretora do CTESOP

Profª Ms. Maria C. P. Oro
Coordenadora Pedagógica do CTESOP

Prof. Enf. Renato Augusto Marcon Pesibiczeski
Coordenador do Curso de Enfermagem do CTESOP
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(Anexo I)

Ficha de Inscrição para Seleção Docente
Curso de Enfermagem – CTESOP
DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Local de Nascimento:
Sexo:

[ ] M

UF:
[

Data:____/____/_______.

] F

Carteira de Identidade:

CPF:

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Telefone: (

UF:
)

Celular: (

CEP:

)

E-mail:
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação:
Universidade:
Especialização:
Universidade:
Mestrado:
Universidade:
Doutorado:
Universidade:

A ficha de Inscrição em versão.doc encontra-se disponível para download no site da UNIMEO
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