
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE 
PRECEPTOR PARA O CURSO DE 

FISIOTERAPIA 

 
 
 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO: FISIOTERAPIA 

UNIDADE: FACULDADE UNINASSAU - ALIANÇA 

 

 

A Faculdade Uninassau - Aliança, sediada na Rua Dr Otto Tito, nº 278-306, Sul, 

faz saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições para o processo 

seletivo destinado a formação de cadastro de reserva para Preceptor de Estágios do 

Curso de Fisioterapia, nos seguintes termos: 

1. Dos requisitos: 

1.1 – O candidato deve ter: 

 

a) Titulação mínima de especialista na área; 

b) Disponibilidade para acompanhar os alunos em campo de estágio nos 

períodos da manhã ou tarde (2019.2) nos horários estabelecidos pela 

gerência do curso; 

c) Curriculum lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos 

acadêmicos, relação de experiência profissional, atividades de magistério 

superior e realizações cientificas, técnicas, culturais, humanísticas ou 

artísticas; 

 

2. Das disciplinas: 

2.1 – As disciplinas disponíveis para a seleção de preceptor da área com intuito 

de contratação de professores são as seguintes: 

 

DISCIPLINA 

Fisioterapia Neurológica 

Fisioterapia Geral  

Fisioterapia Hospitalar 
  

Fisioterapia Hospitalar Pediátrica 



Fisioterapia Intensiva 

Fisioterapia em Urologia e Ginecobstetrícia 

 

3. Da seleção: 

3.1   A seleção para preceptor do curso de Fisioterapia terá as seguintes etapas: 

a) Análise curricular – de caráter eliminatório. 

b)  Entrevista – de caráter eliminatório. 

c) Prova prática – de caráter eliminatório. 

 

3.2  O candidato deverá enviar o Currículo Lattes para o e-mail: 

fisioterapia.alianca@mauriciodenassau.edu.br até o dia 30 de julho de 

2019, após essa data serão analisados e arquivados no banco de dados da 

Instituição. 

 

3.3  A Análise do curriculum lattes será eliminatória, levando-se em 

consideração: 

a) Formação acadêmica; 

b) Produção científica, tecnológica, artística ou Cultural; 

c) Atualização profissional; 

d) Experiência docente. 

 

3.4 A entrevista consistirá em análise da disponibilidade do candidato ás 

necessidades da Instituição quanto a horários e perfil profissional. 

 

3.5  A prova de títulos consistirá nos seguintes critérios: 

a) Titulação: 

Doutor = 5 

Mestre = 3 

Especialista = 1 

 

b) Experiência Didática e Profissional 

 

 

EXPERIÊNCIA DIDÁTICA 

(ENSINO SUPERIOR) 

 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

+ de 5 anos 
= 2 + de 5 anos = 2 

De 3 a 5 anos 
= 1,5 De 3 a 5 anos = 1 

De 1 a 2,9 anos 
= 1 De 1 a 2,9 anos = 0 
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c) Produção científica, cultural, artística e tecnológica dos últimos 5 anos; 

Nenhuma = 0 

No mínimo uma = 0,5 

No mínimo 4 = 1,0 

No mínimo 7 = 1,5 

No mínimo 9 = 2 

 

3.6   A prova prática será realizada oralmente baseada e em situações 

hipotéticas, ou não, seguidas de análise e avaliação das respostas. 

 

3.7  A nota final do processo seletivo será composta da média aritmética das 

provas de título, entrevista e prova prática.   

 

3.8 O processo de seleção será organizado pela Diretoria Acadêmica dessa IES 

e pela Coordenação do Curso de Fisioterapia, Coordenação da Clínica Escola e 

Coordenação dos Estágios, que constituirá uma Comissão de Avaliação 

Docente, composta de 03(três) membros, responsáveis pelo julgamento e 

classificação dos candidatos. 

 

3.9 A data das entrevistas será divulgado posteriormente a análise 

curricular e ao deferimento das inscrições via e-mail; 

 

4. Das disposições finais e transitórias: 

4.1 – Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, 

faculta-se à Diretoria Acadêmica da IES a convocação de novos candidatos 

com classificações posteriores para o provimento das vagas previstas nesse 

Edital. 

4.2  - A inscrição no processo de seleção no conhecimento e na tácita aceitação 

das condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas instruções 

especificas que o acompanham, não podendo, portanto, o candidato alegar 

desconhecê-las; 

4.3  – Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção. 

 

Teresina, 25 de julho de 2019 

 

 

COORDENADOR DO CURSO DE FISIOTERAPIA 


