PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE
DOCENTE PARA CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
CAMPUS ABAETETUBA
A Direção da ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA - ABAETETUBA, no uso de
suas atribuições regimentais e regulamentares, torna pública a abertura de inscrições
ao Processo Seletivo para cadastro de reserva para o provimento do cargo de
Professor na Carreira do Magistério Superior, de acordo com o quadro 1, a seguir:
CURSO

ÁREA DE
FORMAÇÃO
CONHECIMENTO/DISCIPLINA
Enfermagem
Saúde da Criança e do
Graduação
em
Adolescente
Enfermagem com
mestrado
e/ou
especialização
Enfermagem
Enfermagem em Obstetrícia e Graduação
em
Neonatologia
Enfermagem com
mestrado
e/ou
especialização
Enfermagem
em
Marketing e Empreendedorismo Graduação
Administração ou
áreas
correlatas
com mestrado e/ou
especialização
Enfermagem
Graduação
em
Portugues Instrumental e
Letras
com
Metodologia da Pesquisa
mestrado
e/ou
Científica
especialização
1. INSCRIÇÃO

VAGAS
01

01

01

01

1.1. Período: 10/06/2022 a 16/06/2022
1.2. Local: enviar para o e-mail:curriculo.enf.esamaz@gmail.com, juntamente
com os documentos a seguir:
•

Ficha de inscrição (ANEXO I);

•

Cópia dos comprovantes de graduação e titulação;

•

Currículo lattes em 01 (uma) via, acompanhado dos comprovantes de
experiências didáticas, acadêmicas, científicas e profissionais.

1.3. Poderão inscrever-se ao Concurso para as áreas/matérias: Candidatos
graduados nas áreas solicitadas no quadro 1, com as devidas titulações específicas.

1.4 Os candidatos poderão inscrever-se em até 02 (duas) disciplinas desde que
possuam a graduação e titulação solicitada para cada área.
1.5 Os diplomas e/ou certificados dos títulos apresentados deverão satisfazer as
seguintes exigências:
Tenham sido obtidos em Programas de Pós-Graduação reconhecidos pelo
Conselho Nacional de Educação;
Tenham sido regularmente revalidados no Brasil, quando expedidos por
instituições estrangeiras.
2.

CRONOGRAMA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
2.1 Divulgação dos aprovados na avaliação curricular dia 22/06/2022.
2.2 Publicação do conteúdo da prova didática dia 24/06/2022.
2.3 Realização da prova didática e entrevista no período de 28/06/2022 a
29/06/2022, iniciando 19h por ordem alfabética, será realizada presencialmente
respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) para a pandemia de Covid-19.
2.4 A etapa de entrevista será realizada juntamente com a prova didática.
2.5 O conteúdo da prova didática e as datas das entrevistas serão enviados para o
email utilizado pelo candidato para inscrição
2.6 Local da prova didática e entrevista: Escola Superior da Amazônia –
ESAMAZ – Abaetetuba
Endereço: Avenida Lauro Sodré, nº 560, Centro, Abaetetuba/PA.
3. PROVA DIDÁTICA E ENTREVISTA
3.1. O Concurso constará das seguintes etapas:
• Prova Didática;
• Entrevista.
3.2 . É necessário entregar o plano de aula e o material didático a ser apresentado
na prova didática.
3.3 . A ausência do candidato a qualquer etapa do concurso implicará na sua
eliminação.
3.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para qualquer uma das
provas.

3.4 O tempo de apresentação será de 10 minutos e 10 minutos para arguição da
banca avaliadora.
3.5 Os resultados finais dos concursos serão divulgados em até sete dias úteis após
a realização da última prova, no email utilizado para inscrição.
4 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.2 Observado o número de vagas existentes ou que venham a existir, o
aproveitamento dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem decrescente
de classificação.
4.3 O prazo de validade do concurso será 01 (um) ano a contar da data de sua
homologação, podendo ser prorrogado a critério da ESAMAZ por igual período.
4.4 O prazo para interposição de recursos contra o resultado final do Concurso,
será de até 07 (sete) dias úteis, contados da data de sua divulgação.
4.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora, nomeada com
base na legislação pertinente.

Belém-PA, 09 de junho de 2022.

Professor Carlito Vieira Lobo
Diretor Acadêmico da ESAMAZ – Abaetetuba

Professora Nathália de Araújo Sarges
Coordenadora de Enfermagem da ESAMAZAbaetetuba

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE
DOCENTE PARA CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
FICHA DE INSCRIÇÃO
10/06/2022 A 16/06/2022
Abaetetuba-PA

Ficha de Inscrição
Nome Completo:

Telefone Residencial: ( )
Celular: (

)

Inscrição na disciplina:

Entrega do currículo Lattes com comprovações:
Titulação:
E-Mail de contato:
Assinatura:

( ) Sim

( ) Não

