EDITAL PARA SELEÇÃO DOCENTE – GRUPO SÃO LUCAS
O CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS – Afya divulga e estabelece normas
específicas para a realização de processo seletivo para o provimento do cargo de
PROFESSOR, em sua unidade na cidade de Porto Velho – RO.
A Seleção será realizada por banca examinadora e constituída de três etapas, de
caráter eliminatório e/ou classificatório, assim constituídas:
1ª Etapa – Análise do currículo Lattes (caráter classificatório).
2ª Etapa – Entrevista
3ª Etapa – Aula expositiva oral do tema a escolha do candidato acerca da ementa da
disciplina (caráter eliminatório). Ementa será apresentada ao candidato classificado
Critérios da aula expositiva oral: (1) 20 minutos de apresentação e 20 minutos de
arguição; (2) 3 vias de plano de aula, contendo objetivo geral, objetivos específicos,
conteúdo, estratégia de aula, avaliação, referências bibliográficas utilizadas.
DO CARGO
O cargo de professor refere-se à contratação para as disciplinas nas quais o docente
seja selecionado e que serão oferecidas no 2° semestre de 2020
Dos requisitos para o cargo: médico especialista em cirurgia geral
Da(s) disciplina(s): Cirurgia Ambulatorial
Da jornada de trabalho: 20 horas semanais de aulas práticas, terça-feira 7h3012h30/13h30-18h30), quarta-feira: 7h30-12h30, quinta-feira: 13h30-18h30 min).
Dos Honorários: R$8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta), caso o candidato
assuma inteiramente a carga horária proposta, caso não, será na proporcionalidade.
(valores pagos por hora trabalhada)
Do Contrato: O professor será contratado em regime de CLT
DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
Período de Inscrição: de 01 a 08 de setembro de 2020
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Procedimentos: Enviar para o e-mail curriculos@saolucas.edu.br , nome completo,
telefone, endereço, link do currículo Lattes atualizado (poderão ser solicitados
documentos comprobatórios que componham o Lattes), com o título Edital de
Medicina
Das disposições gerais sobre a inscrição na seleção:
CRONOGRAMA
Inscrição: de 01 a 08 de setembro de 2020.
1ª Etapa (Análise do currículo Lattes): 09 de setembro
2ª Etapa – Entrevista Remota ou Presencial a ser agendada com cada candidato
3ª Etapa – Banca oral em horários individuais, que serão comunicados pela
coordenação.
Divulgação do resultado final: 11 de setembro de 2020
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
- É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação das
informações referentes aos resultados das etapas do processo seletivo pelos e-mails
que forem fornecidos no momento da inscrição.
- Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Gente e Gestão em
conjunto com a coordenação.
DEMAIS INFORMAÇÕES
A proposta é de que haja um corpo docente capacitado academicamente e também
pedagogicamente, de acordo com as diretrizes curriculares do curso. Para tanto, a
Instituição possui um departamento de apoio e capacitação constante do docente,
para que o mesmo apresente competências diversas a de sua área de formação
específica.
CONTATOS: Coordenação
medicina@saolucas.edu.br, renata@saolucas.edu ou mensagem de whatsapp para
o número (69) 98115 8501
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