EDITAL 01/2021
PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DOCENTE 2021/2
A Direção da Faculdade Integrada da Amazônia (FINAMA), no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, torna pública a abertura das
inscrições ao Processo Seletivo para cadastro de reserva docente FINAMA
2021/2, de acordo com o quadro a seguir:
CURSOS:
VAGAS
Área Específica: ODONTOLOGIA
1- ODONTOPEDIATRIA
1
2- CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL
1
3- REABILITAÇÃO ORAL
2
4- HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
1
Área Específica: ENFERMAGEM
1- SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA
1
2- ESTÉTICA
1
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 As inscrições acontecerão no período de 29 a 31 de julho de 2021.
Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição disponível no link
abaixo, candidatar-se e enviar para ps@finama.edu.br os documentos a
seguir:
 Currículo Lattes
 Titulações acadêmicas
 Publicações científica dos últimos 3 anos
 Experiência profissional na área
 Experiência docente em cursos presencial e/ou EAD
 Cédula de identidade e CPF.
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfuy8ekUQHZs59i2bBqWc4CoanzdcmBHqKxt12XBhCk30Ng/viewform

1.2.

Poderão inscrever-se ao Processo Seletivo profissionais com

titulação mínima de Mestrado nas áreas ofertadas. Os diplomas e/ou
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certificados dos títulos apresentados deverão satisfazer as seguintes
exigências:
 Terem sido obtidos em Programas de Pós-Graduação reconhecidos pelo
MEC;
 Terem sido regularmente revalidados no Brasil, quando expedidos por
instituições estrangeiras.

2. CRONOGRAMA
Inscrição e entrega dos documentos: 29 a 31 de julho de 2021
Análise curricular e resultado: 02 de agosto de 2021
O resultado da análise curricular e a lista de horários para prova didática será
divulgada às 15h no site da FINAMA: www.finama.edu.br
Prova didática: 03 de agosto de 2021
Resultado da prova didática: 05 de agosto de 2021
O resultado da prova didática será divulgada às 15h no site da FINAMA:
www.finama.edu.br

3. ETAPAS
3.1. O Processo Seletivo constará das seguintes etapas:
1ª ETAPA: Inscrição e entrega dos documentos;
2ª ETAPA: Análise Curricular;
3ª ETAPA: Prova didática
 Presencial

A Prova Didática ocorrerá nos turnos matutino e vespertino de acordo com a
lista de horários divulgados no site da instituição. A mesma consistirá na
apresentação de uma aula com duração de 10min. A aula estará sendo
assistida em tempo real pelos membros da banca avaliadora do desempenho
didático.
 Plano de aula
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O candidato deverá entregar o plano de aula antes de iniciar a sua aula aos
membros da banca avaliadora. O mesmo deverá conter os seguintes itens:
Apresentação, objetivo/habilidades, conteúdo programático e referenciais.
Também deverá ser elaborado um exercício de fixação do conteúdo (2
questões objetivas contextualizadas).

3.2. O candidato assume integralmente a responsabilidade pelos documentos
apresentados, ficando ciente de que terá sua inscrição cancelada, anulados
todos os atos dela decorrentes e sujeito aos demais rigores da Lei, se ficar
provado a falsificação.

3.3. A ausência do candidato a qualquer etapa do processo seletivo implicará
na sua eliminação. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para
qualquer uma das etapas.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Observado o número de vagas existentes ou que venham a existir, o
aproveitamento dos candidatos obedecerá rigorosamente a sua classificação.
4.2. O prazo de validade do processo seletivo será 01 (um) ano a contar da
data de sua homologação, podendo ser prorrogado a critério da Faculdade
Integrada da Amazônia por igual período.
4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Avaliadora, nomeada com
base na legislação pertinente.

Belém, 27 de julho de 2021.
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