
 

 

SELEÇÃO DE DOCENTE 
PROCESSO SIMPLIFICADO 

EDITAL 2019/01 
 
 
 

O Centro de Ensino e Apoio a Pesquisa – CEAP do Hospital Evangélico de Vila Velha – 
HEVV, torna pública a abertura de inscrição para seleção de Docentes de Educação 
Superior – nível de Pós-graduação para ministrar aula para residentes multiprofissionais 
conforme discriminado abaixo: 

 

Cargo 
Curso R. 

Multi 
Tema das Aulas 

CH 
Total 

Vagas 

Docente 
Enfermagem/

Nutrição e 
Fisioterapia 

Política Nacional de Atenção as 
Urgências Cardiológicas 

12h 01 

Docente 
Enfermagem/ 

Nutrição e 
Fisioterapia 

Histórico da Prática Assistencial 
na Terapia Intensiva Cardiológica 

32h 01 

Docente 
Enfermagem/ 

Nutrição e 
Fisioterapia 

Processo Saúde Doença Aplicado 
a Cardiologia (Todas as Doenças 
Relacionadas) 

66h 01 

Docente 
Enfermagem/ 

Nutrição e 
Fisioterapia 

Fisiologia Humana em Cardiologia 20h 01 

Docente 
Enfermagem/ 

Nutrição e 
Fisioterapia 

Epidemiologia e Bioestatística 14h 01 

Docente 
Enfermagem/ 

Nutrição e 
Fisioterapia 

Métodos de Diagnósticos e 
Interpretação de Exames 
(Laboratoriais/ 
Hemodinâmica/ 
Cardiologia) 

24h 01 

Docente 
Enfermagem/ 

Nutrição e 
Fisioterapia 

Gerenciamento dos Serviços de 
Emergência 
Cardiológica 

4h 01 

Docente 
Enfermagem/ 

Nutrição e 
Fisioterapia 

Farmacologia Aplicada na Terapia 
Intensiva e Interação Medicamentosa 

18h 
 

01 

 
Docente 

Enfermagem/ 
Nutrição e 

Fisioterapia 

Laboratório Contábil 
Controladoria Auditoria 

Análise das Demonstrações contábeis 

 
16h 

 
01 



 

 

I - Dos Requisitos 

1.1. Poderão se inscrever candidatos que comprovem os requisitos mínimos de 
habilitação e experiência profissional conforme discriminado abaixo: 

 
a) Especialização, Mestrado ou Doutorado na área da disciplina/ tema da aula e 

experiência profissional mínima de 6 meses na área da disciplina; 

 

II - Das Inscrições 
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 28 a 31 de janeiro 2019 até as 23h59m 
do dia 31de janeiro 2019, exclusivamente por e-mail no endereço ceap@hevv.aebes.org.br, 
indicando no assunto “Processo seletivo Docente”  

2.2. Para a inscrição o candidato deverá enviar a ficha de inscrição (Anexo I) devidamente 
preenchida bem como o Currículo Lattes atualizado. 

 
2.3. Não serão analisados documentos enviados após o período estabelecido para 
inscrição. 

 

2.4. O deferimento ou indeferimento das inscrições será informado por e-mail. 
 

III - Da Seleção 

3.1. O processo seletivo de Docentes constará de 03 (três) etapas, a saber: 
 

a) Análise do currículo lattes; 

b) Entrevista com o CEAP; 

c) Avaliação de desempenho didático e conhecimento técnico – 01 aula de 10 minutos; 

 

3.2. Análise do Currículo lattes - de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação 
máxima de 100 (cem pontos) e com a participação exclusiva dos candidatos que tiveram 
suas inscrições deferidas, visa avaliar os títulos e a experiência dos candidatos nas áreas 
indicadas conforme o quadro demonstrativo (Anexo II). 

 
3.2.1. O resultado será aprovado se a pontuação obtida nos critérios para análise de 
currículo (Anexo II) for 50 (cinquenta) ou mais pontos, e será eliminado o candidato que 
obtiver menos de 50 (cinquenta) pontos. 
 
3.2.2. A aprovação ou reprovação do candidato na análise do Currículo lattes será 
informada por e-mail e os candidatos aprovados serão convocados para segunda etapa 
desse processo seletivo também por e-mail. 

 
3.2.3. Os documentos comprobatórios do currículo poderão ser requisitados a qualquer 
etapa do processo seletivo, a saber: 

 

a) Cópia dos diplomas/certificados de doutorado, mestrado, 

especialização e /ou graduação, quando for o caso; 

b) Comprovação de experiência profissional, envolvendo atividades acadêmicas e 

outras atividades; 

c) Comprovação de produção científica e tecnológica; 

d) Comprovação de participação em atividades de pesquisa e/ou extensão; 
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e) Comprovação de orientação de teses, dissertações, monografias e projetos. 

 
3.2.4. Serão aceitas Atas e/ou Declarações de comprovação de titulação como forma de 
documentação comprobatória para admissão de docentes; 

 
3.2.5. Somente serão aceitos Diplomas/Certificados emitidos por Instituições Estrangeiras 
se apresentados juntamente com a Revalidação emitida por uma Universidade Pública; 

 
3.2.6. A ausência de comprovação poderá acarretar eliminação do candidato no caso de 
documentação exigida como requisito. 

 
3.3. Entrevista com CEAP - de caráter classificatório, com pontuação máxima de 100 (cem 
pontos) visa conhecer o candidato e sua disponibilidade para com a Instituição. 
 
3.3.1. Participarão desta etapa os candidatos com aprovação na 1º etapa da análise do 
currículo lattes. 

 

3.4. Avaliação de Desempenho Didático e de Conhecimento Técnico - de caráter 
classificatório, com pontuação máxima de 100 (cem pontos) será ministrada na presença 
de uma banca examinadora e será constituída de uma aula, com duração de até 10 minutos, 
sobre um dos temas do programa da(s) disciplina(s) pleiteada(s) pelo candidato. 

 
3.4.1. Participarão desta etapa os candidatos com aprovação na 1º etapa da análise do 
currículo lattes. 

 

3.4.2. O assunto da aula será escolhido pelo candidato e deve estar contido dentro do tema 
do programa da disciplina pleiteada pelo candidato. A aula será apresentada para a banca 
após a entrevista (item 3.3). 

 

3.5. Para participação nesta etapa o candidato deverá preparar um Plano de Aula e 
apresentá-lo à banca examinadora antes do início da aula. O plano deverá conter os 
objetivos, os conteúdos, a metodologia de ensino-aprendizagem, a avaliação proposta para 
o assunto abordado, a bibliografia básicaTodas as etapas do processo seletivo serão 
comunicadas e agendados por e-mail CEAP respeitando o cronograma do processo 
seletivo (Anexo III). 

 

IV - Do Resultado Final 

4.1. Cada avaliador conferirá pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) para cada etapa do 
processo seletivo e o resultado final será aprovado se a média da pontuação estabelecida 
pelos avaliadores for 50 (cinquenta) ou mais pontos. Será eliminado o candidato que obtiver 
menos de 50 (cinquenta) pontos em qualquer uma das avaliações. 

 
4.2. A nota final de cada candidato será obtida através da aplicação da seguinte fórmula: 
NF = NCL + (NPDC x 2) + (NPE x 2) 

5 
Onde: 
NF = nota final 
NCL = nota do Currículo Lattes 

NPDC = nota da prova de desempenho didático 
e conhecimentos técnicos  
NPE = nota da prova de entrevista com o CEAP.  

 



 

 

4.3. Em caso de empate na nota final do processo seletivo, caberá ao CEAP o 
desempate. 
4.4. Um mesmo candidato aprovado poderá ministrar mais de uma disciplina oferecida de 
acordo com a deliberação do CEAP. 

 

 
V - Da Contratação 
5.1. Os candidatos selecionados, de acordo com o número de vagas oferecidas, serão 
convocados por ordem classificatória de pontuação, e serão comunicados por e-mail para 
comparecimento à instituição para os procedimentos admissionais; 
 
5.2. Todas as aulas serão concentradas e ministradas apenas no mês de março/2019 

 
5.3. O não comparecimento no prazo estabelecido caracterizará a desistência da vaga; 

 

5.4. Os candidatos selecionados serão admitidos segundo o regime de contratação 
temporária, o pagamento da remuneração será realizado por meio de Recibo de 
pagamento a Autônomo (RPA), que sofrerá retenção de tributos devidos, conforme 
legislação vigente, considerando a filiação ao Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS como contribuinte individual. 
 
5.5. Remuneração (valor/hora/aula): Os valores de hora aula serão fixados de acordo com 
a titulação máxima comprovada do docente, o valor hora/aula inclui as atividades 
docentes de planejamento, desenvolvimento de material didático, atuação em sala de 
aula e avaliação: 

 

Categoria Nível de escolaridade Valor/hora/aula 

Docente 

- Doutorado R$ 100,00 

- Mestrado R$   80,00 

- Especialização  R$   60,00 

 
 

5.6. Os casos omissos ou possíveis exceções serão resolvidos pelo CEAP e jurídico do 
Hospital Evangélico. 

 
 
 
 
 

Vitória, 24 de janeiro de 2019. 
Prof. Dr. Vinicius Santana Nunes 
Coordenador do CEAP 



 

 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO 
SELETIVO DOCENTE 

EDITAL N° 2019/01 

NOME COMPLETO: 

IDENTIDADE (RG): ÓRGÃO EXPEDIDOR/U.F.: CPF: 

E-MAIL: TELEFONE(S): 

ENDEREÇO PLATAFORMA LATTES: 

NASCIMENTO: NATURALIDADE /U.F.: SEXO: ESTADO CIVIL: 

DISCIPLINA(S) VAGA(S) PRETENDIDA(S) 

DISCIPLINA (S): DISCIPLINA (S): 

DISCIPLINA (S): DISCIPLINA (S): 

DISCIPLINA (S): DISCIPLINA (S): 

DADOS ACADÊMICOS 

Graduação em: Instituição: Ano: 

Maior Titulação: Instituição: Ano: 



 

 

 

Experiência profissional relevante. Qual (is)? 

Produção científica, tecnológica e artístico-cultural. Qual (is)? 

Participação em atividades de pesquisa e/ou extensão. Qual (is)? 

Orientação de teses, dissertações, monografias e projetos. Quantos? ( ) Qual (is)? 

Eu, abaixo assinado, declaro conhecer e concordar com as condições de participação bem como demais 

regras do presente processo seletivo conforme disposto no Edital nº 01/2019 sendo verdadeiras e de 

minha inteira responsabilidade as informações prestadas. 

ASSINATURA DATA 

OBS: Uso exclusivo do Departamento de Recursos Humanos - HEVV 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

( ) Deferido 

( ) Indeferido 

SITUAÇÃO DO CANDIDATO: 

( ) Deferido 

( ) Indeferido 



 

 

ANEXO II 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

FORMAÇÃO ACADÊMICA COMPLEMENTAR (apenas a maior 
pontuação será considerada) 

Pontos 
(Até 32 pontos) 

a) Realizou estudos complementares de Doutorado na área do curso 
e/ou disciplina, tendo concluído o curso, defendido e publicado tese e 
obtido certificado. 

 

32 pontos 

b) Realizou estudos complementares de Mestrado na área do curso 
e/ou disciplina, tendo concluído o curso apresentando trabalho e obtido 
certificado. 

 

25 pontos 

c) Realizou curso de especialização Lato Sensu na área do curso e/ou 
disciplina, tendo obtido certificado, com carga horária mínima de 360 
horas. 

 

15 pontos 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO  
 

Pontos 
(Até 28 pontos) 

a) Cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento relativos às 

atividades que exerce ou irá exercer, com carga horária superior a 360 
horas. 

 

10 pontos 

b) Cursos de aperfeiçoamento relativos às atividades que exerce ou irá 
exercer, com carga horária entre 241 e 360 horas. 

08 pontos 

c) Cursos de aperfeiçoamento relativos às atividades que exerce ou irá 
exercer, com carga horária entre 181 e 240 horas. 

06 pontos 

d) Curso de aperfeiçoamento relativos às atividades que exerce ou irá 
exercer, com carga horária entre 120 e 180 horas. 

04 pontos 

EXPERIÊNCIA DOCENTE 
Pontos 

(Até 20 pontos) 

Adquirida pelo profissional na execução de docência de 3° grau da mesma natureza da disciplina 
pleiteada. 

 

Acima de 15 anos - 20 pontos 
De 11 a 15 anos - 15 pontos 
De 07 a 10 anos - 10 pontos 
De 04 a 07 anos - 06 pontos 
De 06 meses a 03 anos - 04 pontos 

EXPERIÊNCIA NÃO DOCENTE 
Pontos 

(Até 10 pontos) 

Adquirida pelo profissional na execução de atividades profissionais da mesma natureza da 
disciplina pleiteada. 

 

Acima de 15 anos - 10 pontos 
De 11 a 15 anos - 05 pontos 
De 06 a 10 anos - 04 pontos 
De 03 a 05 anos - 02 pontos 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS 
Pontos 

(Até 10 pontos) 

a) Orientação de teses, dissertações, monografias e projetos. 0,25 (máximo 03 pontos) 

 



 

 

 

a) Participação como docente em atividades de pesquisa e/ou 
extensão. 

0,25 (máximo 03 pontos) 

b) Atuação como Membro de Banca de Avaliação de TCC 0,25 (máximo 02 pontos) 

c) Produção científica e tecnológica (publicações, apresentações) 
0,25 (máximo 02 pontos) 



 

 

ANEXO III 
 

Cronograma 
 

Data Horário Atividade Local 

28 a 
31/01 

Até as 
23:59:00 

Inscrições 
E-mail: 

ceap@hevv.aebe
s.org.br 

01 a 
04/02 

 
Análise do currículo lattes dos 

candidatos 

CEAP/HEVV 

05/02  
Divulgação por e-mail do resultado 
das aprovações e reprovações da 

1º etapa. 

CEAP/HEVV 

06 e 
07/02 

8h a 17h Entrevista com CEAP e Avaliação 
de Desempenho Didático e de 

Conhecimento Técnico 

        CEAP/HEVV 

11/02 Até as 16h 
Divulgação por e-mail do resultado da 

2º etapa e 
convocação para 
formação. 

CEAP/HEVV 

12 a 
15/02 

9h às 17h 
Entrega de documentação dos aprovados 

para contratação 

CEAP/HEVV 

01/03 - Início de atividades docente 
CEAP/HEVV 
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