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  A Direção da ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA, no uso de suas atribuições regimentais e 
regulamentares, torna públ ica a abertura  de inscr ições ao Processo Selet ivo  para cadast ro de 
reserva para o  prov imento do cargo de Professor na Carrei ra do Magistér io Superior,  de 
acordo com o quadro a seguir :   

 

Cursos ÁREA DE CONHECIMENTO /MATÉRIA VAGAS 

Curso de Biomedicina Bioquímica Clínica Cadastro de Reserva 

Curso de Biomedicina Imagenologia Cadastro de Reserva 

Curso de Biomedicina Estágio Supervisionado – Análises Clínicas Cadastro de Reserva 

Curso de Enfermagem Gerenciamento em saúde Cadastro de Reserva 

Curso de Enfermagem Enfermagem - Área hospitalar Cadastro de Reserva 

 
 
1. INSCRIÇÃO 
 
1.1. Período: 23 de dezembro de 2016 até 03 de janeiro de 2017 
 
1.2. Horário Comercial: 08:00 – 18:00 
 
1.3. Local: As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário disponível no 

link do site e serão entregues na Secretaria – Unidade Municipalidade juntamente com os documentos a seguir: 

 
  Orig inal e Cópia  ou cópia autent icada dos comprovantes de Títu los;  
  Currícu lo Vitae  em 01 (uma) v ia acompanhado dos comprovantes de experiênc ias 

didát icas, acadêmicas,  c ientí f icas e prof issionais.   
 
1.4  Ao candidato será at r ibuído total  responsabi l idade pelo correto preenchimento 

do formulár io de inscrição ass im como suas informações pessoai s e  prof iss ionais.   
 
1.5  Poderão inscrever -se ao Concurso para as áreas/matér ias:  
  Bioquímica Clínica - Candidatos Graduados em Biomedicina ou Farmácia com título de Mestre ou Doutor. 
  Imagenologia - Candidatos Graduados em Biomedicina, Fisioterapia ou qualquer área da saúde com título 

de Mestre ou Doutor que possua experiência na função. 
  Estágio Supervisionado – Análises Clínicas - Candidatos Graduados em Biomedicina ou Farmácia com título 

de Mestre ou Doutor. 
 
  Gerenciamento em saúde - Candidatos Graduados em Enfermagem com título de Mestre ou Doutor. 
  Enfermagem - Área hospitalar -  Candidatos Graduados em Enfermagem com título de Mestre ou Doutor. 
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1.6  Os diplomas e/ou cert i f icados dos t í tu los apresentados deverão sat isfazer as 
seguintes exigências:  

 
  Tenham s ido ob t idos em Programas de Pós -Graduação reconhecidos pe lo 

Conselho Nacional de Educação;  
  Tenham sido regularmente reva l idados no Brasi l ,  quando expedidos por 

inst i tu ições est rangeiras .  
 
1.7 . O candidato aprovado assumirá o compromisso de ministrar aulas na área de sua aprovação no certame, 

independentemente da especificidade da disciplina, obedecendo às necessidades e os interesses da instituição.  
 
1.8 . O aprovado deverá participar das reuniões dos colegiados para os quais for convocado. 

 
1.9  Após admissão, o candidato deverá submeter-se às regras disciplinares da ESAMAZ.  

 
 
2. CRONOGRAMA DE REALIAÇÃO DAS PROVAS  
 
2.1 O cronograma e os locais de rea l ização das provas serão d isponibi l izados nas Unidades  

Acadêmicas onde ocorrerá o Concurso.  
 
 
3. PROVA E ENTREVISTA 
 
3.1.  O Concurso constará das seguintes etapas:  
  Prova Didát ica;   
  Entrev ista.  
  Currícu lo.  
 
3.1.1  A ausência do candidato a qualquer etapa do concurso impl icará na sua el iminação.  
3.2  Os resu ltados f inais dos concursos serão divu lgados em até sete d ias úteis após a  

real ização da ú lt ima prova.  
3.3  Para a real ização do sorte io do tema da prova d idát ica,  o candidato deverá 

comparecer ao loca l de real ização de prova 48 (quarenta e o i to)  horas antes da rea l ização 
da mesma.  

3.4  Em nenhuma h ipótese haverá segunda chamada para qualquer uma das provas.  
 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 Observado o número de vagas ex istentes ou que venham a ex ist i r ,  o aprovei tamento  

dos candidatos obedecerá r igorosamente a ordem decrescente de classif icação.  
 
4.2 O prazo de va l idade do concurso será 01 (um) ano a contar da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogado a cr i tér io da ESAMAZ por igual período.  
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4.3 O prazo para interposição de recursos contra o resu ltado f ina l  do Concurso,  será d e 

até 07 (sete) d ias úteis,  contados da data de sua divu lgação  
.  
4.4 Os casos omissos serão reso lv idos pela Banca Examinadora de cada d iscip l ina,  

nomeada com base na legis lação pert inente .  
 
 

Belém, 21 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 

Luzimar Reinaldo Barros Gonçalves 
Diretor Geral         
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