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FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 

EDITAL Nº 01/2019 

 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORES PARA O CURSO DE  

MEDICINA  

 

O Diretor Geral da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública a abertura 

de Processo Seleção de Professores para o Curso de Medicina, na forma deste 

Edital. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. As inscrições para a Seleção Pública de Professores do Curso de Medicina 

poderão ser feitas no período de 21/01/2019 a 25/01/2019, no site institucional da 

Faculdade Dinâmica (www.faculdadedinamica.com.br), indicando a área de 

conhecimento e anexando o currículo lattes. 

1.2. Para inscrição os candidatos deverão possuir a titulação exigida, conforme 

previsto nos anexos do presente Edital. 

1.3. Somente serão considerados os títulos, graus, diplomas e certificados 

conferidos na forma da legislação vigente. 

1.4. Os títulos deverão ser disponibilizados para análise até o dia 28/01/2019, 

podendo ser entregues na Recepção da FADIP ou encaminhados por e-mail, até às 

12 horas. 

2. DOS DOCUMENTOS 

2.1. Na data especificada no item 1.4 o candidato deverá apresentar:  

a) Curriculum Vitae (cópia atualizada da versão disponível na Plataforma Lattes); 

b) Cópia dos documentos comprobatórios da titulação requerida para a Seleção 

Pública de Professores, nos termos do presente edital; 

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF); 

http://www.faculdadedinamica.com.br/
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e) Cópia do Título de eleitor com comprovante de quitação com o serviço eleitoral; 

f) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar, quando couber;  

e) Cópia do comprovante de residência. 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. Será constituída uma Comissão de Seleção, para cada área, a quem competirá 

a análise e avaliação de todas as etapas do certame. 

3.2. A Seleção constará de duas fases: (1) Prova de Títulos e (2) Prova de Didática. 

3.2.1. A Prova de Títulos, primeira fase da Seleção Pública de Professores, ocorrerá 

no dia 29 de janeiro de 2019 e compreenderá a análise do Curriculum Vitae, cujo o 

valor máximo será de 50 (cinquenta) pontos. A Comissão de Seleção atribuirá 

pontos à titulação, à experiência no magistério superior e à produção intelectual, 

devidamente lançadas na Plataforma Lattes. Os títulos serão pontuados conforme o 

quadro abaixo: 

 

TÍTULO PONTUAÇÃO 

Especialização   30 (trinta) pontos 

Mestrado 35 (trinta e cinco) pontos 

Doutorado 40 (quarenta) pontos 

Experiência 
docente/profissional 

2,5 (dois vírgula cinco) pontos por semestre, até o 
limite de 5,0 (cinco) pontos 

Produção Intelectual 
2,5 (dois vírgula cinco) pontos por obra publicada 
até o limite de 5,0 (cinco) pontos 

TOTAL Até 50 (cinquenta) pontos 

3.2.1.1. A pontuação para a titulação (nos critérios especialização, mestrado e 

doutorado) não é somatória, valendo a pontuação para o título de maior grau 

concluído pelo candidato até a data da comprovação dos títulos. 

3.2.1.2. Essa etapa tem caráter eliminatório e o candidato só passará para a próxima 

etapa de avaliação – Prova Didática – se alcançar pontuação mínima de 25 (vinte e 

cinco) pontos (50% por cento) na Prova de Títulos. Caso não haja candidatos que 

atinjam esta pontuação mínima, a comissão poderá avaliar todos os candidatos 

inscritos. 

3.2.2. A Prova de Didática, segunda fase da Seleção Pública de Professores, 

consiste na Apresentação de Aula com 30 minutos de duração (com tolerância de 

10 minutos para mais ou para menos). Para a aula o candidato deverá preparar uma 



 

3 

apresentação na qual seja abordado o ponto escolhido – pelo candidato – dentre os 

listados no Conteúdo Programático da respectiva área do conhecimento, arrolados 

nos anexos deste Edital, podendo utilizar projetor multimídia ou quadro branco para 

a apresentação. 

3.2.2.1. A Prova de Didática terá valor máximo de 50 (cinquenta) pontos e ocorrerá 

entre os dias 29 e 30 de janeiro de 2019, conforme cronograma definido na 

homologação das candidaturas que será disponibilizado na Faculdade Dinâmica até 

o dia 28 de janeiro de 2019.   

3.2.3. Será selecionado o candidato que obtiver a maior nota, considerando-se o 

somatório da Prova de Títulos e da Prova de Didática. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. A homologação do concurso, prevista para o dia 31 de janeiro de 2019, e a 

publicação dos resultados, programada para o dia 31 de janeiro de 2019, serão 

publicados no site da FADIP. 

4.2. A Comissão de Seleção será constituída por 3 (três) professores pertencentes 

aos quadros da FADIP e/ou convidados de outras instituições de ensino e pesquisa. 

4.3. O prazo de validade da seleção é de 12 (doze) meses, contado da homologação 

do resultado. 

4.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

Ponte Nova, 19 de janeiro de 2019. 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO MACIEL DE OLIVEIRA 
Diretor Geral  

Faculdade Dinâmica 
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ANEXO I 

 

CURSO DE MEDICINA 
 

E-mail de contato: medicina@faculdadedinamica.com.br 

Data das Provas Didáticas: entre os dias 29/01/2019 a 30/01/2019, conforme 
cronograma a ser divulgado no site da FADIP, por ocasião da homologação das 
candidaturas. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

 

Disciplina: Linguagens e Tecnologia da 
Comunicação – Inglês 

Carga Horária: 36 h/a 

Classe: Professor Auxiliar 

Formação Exigida: Graduação em Letras com habilitação em Inglês, com 
especialização na área de Línguas ou Educação.  

Conteúdo Programático para a Apresentação da Prova Didática 

1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

2. Expressão em Língua Inglesa escrita-Compreensão e interpretação de textos.  

3. Tipologia textual. 

4.  Ortografia e Acentuação gráfica.  

5. Emprego das classes de palavras.  

6. Sintaxe da oração e do período.  

7. Pontuação.  

8. Concordância nominal e verbal.  

9. Regência nominal e verbal.  

10. Significação das palavras e expressões idiomáticas. 

Referências: 

BAILEY, Stephen. Academic Writing: A handbook for international students. Second 
Edition. Disponível em https://www1.doshisha.ac.jp/~ji-iie/Bailey.Academic_Writing.pdf  

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação 
Superior. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 
Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014. 

Check your English vocabulary for medicine. Disponível em 
http://www.dpbbrugge.be/engelsoud/Check%20Your%20English%20Vocabulary%20for%20
Medicine.pdf  

LYNCH, Tony; ANDERSON Kenneth. Grammar for academic writing. Disponível em  
http://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/grammar_for_academic_writing_ism.pdf 

mailto:medicina@faculdadedinamica.com.br
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA  

 

Período de Inscrição 21/01/2019 a 25/01/2019 

Entrega de Títulos Até 28/01/2019 

Homologação das Candidaturas 28/01/2019 

Prova de Títulos 29/01/2019 

Prova de Didática 29/01/2019 a 30/01/2019 

Homologação do Concurso Até 31/01/2019 

Divulgação dos Resultados 31/01/2019 

 

 


