FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS
ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PATOS
EDITAL 001/2019 ECISA - PATOS
A Escola de Ciências da Saúde de Patos - ECISA torna público, através deste edital, a
abertura do processo seletivo para contratação de um professor em caráter substituto,
seguindo o Regime de Trabalho HORISTA para ministrarem disciplinas e/ou atividades
relacionadas ao estágio supervisionado junto ao Curso Técnico em Radiologia. A contratação
tem como objetivo o preenchimento de uma vaga para o semestre 2019.2 – 01/08/2019 a
31/12/2019, podendo haver renovação para o semestre subsequente.
1. DAS VAGAS ABERTAS PARA SELEÇÃO
O presente processo de seleção tem por objetivo preencher vagas e formar cadastro
de docentes para os seguintes componentes curriculares:
COMPONENTE
CURRICULAR

VAGAS

PERFL DO CANDIDATO

Estágio Supervisionado II
20h/a
semanais,
com
Disponibilidade
para
ministrar aulas.

01 vaga

Graduação no Tecnólogo em
Radiologia,
com
especialização na área.

2. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas no período de 10 a 13 de junho de 2019 através do
envio do Currículo Lattes para o e-mail secretariageralecisa@fiponline.edu.br. Serão validadas
as que apresentarem o perfil indicado neste edital no componente curricular ao qual se
submete à seleção.
3. DA SELEÇÃO
A primeira etapa da seleção será realizada no dia 17 de junho de 2019, das 09h às
11h30min, através da avaliação dos currículos encaminhados. No dia 18 de junho de 2019 será
divulgada, no site da IES (www.ecisaonline.com.br), a relação dos candidatos aptos para a
Segunda etapa.
A segunda etapa do processo seletivo acontecerá no dia 25 de junho de 2019. Os
candidatos selecionados receberão, por e-mail, o horário e o tema da aula, cujo desempenho
será avaliado por uma banca constituída por profissionais da instituição.
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