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EDITAL Nº 03 /2020 
 

A Diretoria Acadêmica do Instituto de Ensino Superior Franciscano 

(IESF) torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado destinado a 

contratação de preceptor para o curso de graduação desta IES. 

 
1 – Dos cursos. 

O Processo de Seleção Simplificado destina-se a contratação de 

PRECEPTOR para atuar no Curso de Bacharelado em Enfermagem desta IES. 

 
2- Das vagas 

2.1 O Processo Seletivo de que trata o presente Edital objetiva a formação 
de cadastro de reserva e eventual contratação de Preceptores, mediante a 
necessidade do curso, de acordo com as informações prestadas abaixo. 

Serão ofertadas 08 (oito) vagas, mais 04 (quatro) para cadastro reserva. 

  

A classificação do candidato não implicará na obrigatoriedade de 
contratação imediata para assumir o estágio no semestre 2020.2, que fica 

ESTÁGIO FORMAÇÃO VAGA 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

 
Gestão de Unidade Básica 
Hospitalar  

Graduação em 
Enfermagem com 
Especialização, 

Mestrado ou 
Doutorado 

02 01 

 
Saúde Mental 

Graduação em 
Enfermagem com 
Especialização, 

Mestrado ou 
Doutorado 

02 01 

  
 
Enfermagem na Saúde da Mulher  

Graduação em 
Enfermagem com 
Especialização, 

Mestrado ou 
Doutorado 

02 01 

  
Enfermagem na Saúde da 
Criança e Adolescente  

Graduação em 
Enfermagem com 
Especialização, 

Mestrado ou 
Doutorado 

02 01 
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condicionada à observância das disposições legais pertinentes e ao interesse 
e conveniência desta IES. 

 

 

3- Dos Requisitos e Qualificações: 

3.1 Ter formação na área citada no Item 2 desse Edital; 

3.2 Ter Especialização concluída na área que irá concorrer; 

3.3 Ter experiência comprovada de pelo menos 6 (seis) meses a 1  

       (um) ano para a área que irá concorrer. 

 

4– Das inscrições 

As inscrições serão realizadas no período de 23 a 24 de Julho de 2020, 

no horário de 14 às 21 horas, através do e-mail 

enfermagem@iesfma.com.br, sendo obrigatória a apresentação do 

currículo lattes do candidato com comprovações, conforme lista: 

 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I) 
b) Documentos Pessoais (cópia em PDF); 

c) Documentos de Comprovação de Experiência Profissional na área 

de concorrência (cópias em PDF). 

d) Documento de registro em Conselho de Classe Profissional, em 

conformidade com o cargo pretendido, bem como o “Nada Consta” 

deste Preceptor. 

5 – Da seleção 

A seleção seguirá 02 (duas) etapas que estão assim descritas: 

1ª Etapa: Análise do Currículo Lattes, onde serão observadas a 

formação acadêmica e a experiência profissional para área de concorrência. 

Data: 25 de julho de 2020 

Resultado da 1ª Etapa: 27 de julho de 2020 
 

2ª Etapa: Entrevista com Psicólogo, Coordenação do Curso e Direção 
Acadêmica dessa IES. 

Para os candidatos aprovados na etapa anterior, será submetido a 

Entrevista de forma remota pela Plataforma meet.google.com. 

Data: 28 de julho de 2020  

Horário: Conforme Cronograma divulgado no site desta IES.  
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A ausência ou atraso do candidato nesta etapa implica em 
desclassificação do Processo Seletivo. 

Resultado da 2ª Etapa: 28 de julho de 2020 

 

6 – Dos casos omissos 

Todos os casos omissos deverão ser avaliados e julgados pela Comissão 

Avaliadora que tem soberania, não cabendo grau de recurso à sua decisão. 

 
      

Paço do Lumiar, 22 de julho de 2020. 
 

 
 
 

__________________________________ 

ROSANGELA MENDES COSTA 
Diretora Acadêmica 
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