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EDITAL Nº. 01 DE 2020

A FAAMA – Faculdade Adventista da Amazônia, sediada na Rod. Augusto Meira Filho,
Km 01, Paricatuba, Benevides, Pará, torna público que estão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo destinado ao preenchimento da vaga de docente para a disciplina de Bases
Morfofuncionais do curso Enfermagem.

1. OBJETIVO
1.1

Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas de docentes para o curso de
Enfermagem.

2. INSCRIÇÃO
2.1

A inscrição estará aberta a partir do dia 09 de Outubro de 2020.

2.2
O candidato deverá enviar o Currículo Lattes para os e-mails dp@faama.edu.br e
dir.academica@faama.edu.br, como seguinte assunto “SELEÇÃO – DOCENTES –
ENFERMAGEM” e, anexado ao corpo do e-mail, deverá enviar documentos comprobatórios de
titulação.
2.3
Somente serão considerados os currículos enviados até às 23h59 do dia 13 de
Novembro de 2020.

3. SELEÇÃO:
3.1

A análise do Currículo Lattes será eliminatória, levando-se em consideração:
a)
b)
c)
d)

3.2

Formação acadêmica;
Produção científica;
Atualização profissional;
Experiência docente.

A seleção será composta ainda de:
a) Entrevista;
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b) Avaliação didático-pedagógica através de aula expositiva com duração de até 30
minutos;
c) Avaliação pela comissão de seleção de pessoal.

4. DISPOSIÇÕES
4.1

Número de vagas: 01 vaga para a disciplina de Bases Morfofuncionais.

4.2

Titulação mínima: Mestrado.

4.3

Regime de Trabalho: 07 horas-aulas por semana.

4.4

O curso irá priorizar o protagonismo discente e as metodologias ativas.

5. CONTRATAÇÃO
5.1
A contratação dos candidatos para as vagas será feita de acordo com classificação
obtida.
5.2
Ficam os candidatos selecionados obrigados a fornecerem toda a documentação
necessária para o enquadramento ao quadro de docentes da FAAMA – Faculdade Adventista
da Amazônia.
5.3
O enquadramento ao quadro de docentes da FAAMA – Faculdade Adventista da
Amazônia, se dará por critério de nível e grau estabelecidos no quadro abaixo:

Nível

Grau

Titulação

Requisitos Mínimos

G1

Professor
Assistente

G2

Mestre

Titulação de Mestre na área de atuação

G3

Doutor

Titulação de Doutor na área de atuação

G4

Doutor

Titulação de Livre Docente ou Pós
Doutorado
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6. REMUNERAÇÃO
6.1
Os membros do corpo docente da FAAMA – Faculdade Adventista da Amazônia, gozam
de remuneração de acordo com seu nível e grau disposta no quadro de valores de hora-aula
abaixo:
Graus
Níveis
G1

G2

G3

G4

Auxiliar

R$ 19,48

R$ 22,92

R$ 26,96

X

Assistente

R$ 31,72

R$ 33,39

R$ 35,15

R$ 37,00

Adjunto

R$ 42,55

R$ 44,68

R$ 48,17

X

Titular

R$ 53,95

R$ 56,65

R$ 59,48

X

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1
A inscrição do candidato no Processo Seletivo implica conhecimento e aceitação das
condições estabelecidas neste edital.
7.2
O departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos selecionados para
comparecimento à Instituição, munidos dos documentos necessários para inicio do processo
de admissão.
7.3
Havendo desistência do candidato selecionado para admissão ao quadro de docentes
da Instituição, serão observadas as prerrogativas do presente Edital, sendo convocado o
candidato subsequente.

