
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS – FESO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS - UNIFESO   

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO QUADRO COMPLEMENTAR DA CARREIRA 
DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (QCCD) DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – 

UNIFESO 
 
A Reitora do Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO faz saber que, de acordo com o artigo 16 
do Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Superior estão abertas as inscrições para processo 
seletivo destinado ao provimento de vagas do Quadro Complementar da Carreira Docente – QCCD, 
extensivas a PcD’s (Pessoas com Deficiência), no Centro de Ciências da Saúde - CCS. 
 
 
1. Das Inscrições: 
 
1.1. As inscrições poderão ser realizadas presencialmente no Núcleo de Enquadramento Docente – NED 
do UNIFESO, no período de 25 de Janeiro a 04 de fevereiro de 2019, das 9h às 12h e das 14h às 18h, na 
Avenida Alberto Torres nº 111 – Alto – Teresópolis, ou pelo e-mail: pseletivodocente@unifeso.edu.br até 
o dia 04 de fevereiro de 2019 às 18h (obs: os e-mails recebidos após às 18h do dia 04 de fevereiro de 
2019, não serão considerados para efeito de inscrição no processo seletivo). 
 
1.2. Tanto para as inscrições realizadas por e-mail, quanto presencialmente, o candidato deverá 
enviar/apresentar o link do currículo lattes atualizado, cópia do comprovante das titulações – todas as 
titulações desde a graduação (frente e verso) e a ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível 
em formato Excel no site – Ficha de inscrição – anexo II.  
 
1.3. No caso de inscrição realizada por e-mail, o candidato deverá aguardar a confirmação de sua 
inscrição no prazo de 24 horas úteis, por meio de uma resposta por e-mail. 
 
 
1.4. O candidato, estará ciente, que se aprovado na etapa de análise curricular, deverá, 
obrigatoriamente, apresentar na data da entrevista os devidos comprovantes do currículo lattes 
(titulações acadêmicas – todas as titulações desde a graduação, experiência profissional na área, 
experiência docente no ensino superior, produção acadêmica, participação em eventos, projetos de 
pesquisa, orientações, dentre outros), no caso de titulação acadêmica (Graduação, Especialização, 
Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado), deverá apresentar também o original. 
 
 
1.5. O candidato deverá realizar sua qualificação cadastral no link abaixo e verificar se todos os dados 
encontram-se corretos. Em caso de divergência nos dados, realizar a regularização e apresentar a 
comprovação no dia da entrevista para os candidatos homologados. 
 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml 
 
 
1.6. O candidato inscrito só será homologado se atender a todos os critérios definidos neste edital. 
 
2. Do Processo Seletivo 
 
2.1 A seleção para o QCCD será realizada por uma comissão especial, composta por representação do 
Núcleo de Enquadramento Docente, da Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, pela Direção 
de Centro, designada pela Reitoria, de acordo com o Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério 
Superior. 
 
2.2 As vagas previstas neste processo seletivo e o respectivo enquadramento no QCCD, de acordo com 
o Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Superior, estão definidas no anexo I. 
 
2.3 A cada vaga corresponde um componente curricular, como se apresenta no anexo I. 
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2.4 É de responsabilidade do candidato, acompanhar todas as etapas do processo seletivo no site da 
Instituição. 
 
2.5 Este edital deverá ser divulgado no período de 25 de Janeiro a 04 de fevereiro de 2019, ficando 
a íntegra do texto à disposição no site do UNIFESO, em Trabalhe Conosco: http://www.unifeso.edu.br/r-
humanos.php , podendo o interessado obter informações sobre as disciplinas para as quais se abrem as 
vagas na respectiva Direção de Centro. 

  

3. Das etapas da seleção  
 
A seleção dos candidatos far-se-á nas seguintes etapas: 
 
3.1 Análise de “Currículo Lattes” com os devidos comprovantes. 
   
3.2 Os resultados das homologações das inscrições serão divulgados no site da instituição no dia 05 
de fevereiro de 2019 junto com as datas e horários das entrevistas técnicas. 
 
3.3 As entrevistas técnicas serão realizadas entre os dias 06 e 08 de fevereiro de 2019. 
 
3.4 Os resultados serão divulgados no site da instituição até o dia 12 de fevereiro de 2019. 
 
3.5 O candidato aprovado, só poderá iniciar suas atividades após realização dos exames obrigatórios 
e atestado de aptidão emitido pela Medicina do Trabalho. 
 
 

4. Da devolução de documentos 
 
Os documentos dos candidatos, não aprovados, estarão disponíveis no Núcleo de Enquadramento 
Docente para devolução em até 60 dias a contar da publicação do resultado final deste Processo Seletivo. 
Findo este prazo haverá incineração dos mesmos. 
 
 

5. Do prazo de validade do resultado do Processo Seletivo 
 
O resultado do Processo Seletivo terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de sua publicação. 
Os candidatos aprovados e classificados, mas não selecionados para as vagas disponíveis, poderão ser 
convocados, pela ordem de classificação, se durante esse período surgirem novas vagas. 
 
 

Teresópolis, 24 de janeiro de 2019. 
 
 

Profa. Dra Verônica Santos Albuquerque 
Reitora do UNIFESO 
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PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO QUADRO COMPLEMENTAR DA CARREIRA 
DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (QCCD) DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - 

UNIFESO 
 

 
ANEXO I –VAGAS 

 
 CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

VAGA REQUISITOS 

Bases Morfofuncionais da 
Vida  

01 
 

Ter formação na área da Enfermagem ou da disciplina, ter 
título de mestrado ou doutorado na área, desejável ter 
experiência profissional de no mínimo três anos com 
comprovação, ter experiência docente, com um mínimo de 
três anos. Ter disponibilidade de carga horária para 
pesquisa, orientação de monografia e produção acadêmica. 
 

Obs: A vaga é extensiva a PcD’s (Pessoas com Deficiência) 
 

 
 
 CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA  

 
COMPONENTE 
CURRICULAR VAGA REQUISITOS 

Bases Morfofuncionais da 
Vida II 01 

Ter formação na área da Fisioterapia ou da disciplina, ter 
título de mestrado ou doutorado na área, desejável ter 
experiência profissional de no mínimo três anos com 
comprovação, ter experiência docente, com um mínimo de 
três anos. Ter disponibilidade de carga horária para 
pesquisa, orientação de monografia e produção acadêmica. 
 

Obs: A vaga é extensiva a PcD’s (Pessoas com Deficiência) 
 

 
 
 CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

VAGA REQUISITOS 

 

Clínica Médica dos Animais 
de Produção 

 

01 

 

Ter formação na área de Medicina Veterinária, ter título 
de especialização, mestrado ou doutorado na área de 
equinos; desejável ter experiência profissional de no 
mínimo três anos com comprovação, ter experiência 
docente, com um mínimo de três anos. Ter 
disponibilidade de carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e produção acadêmica. 

 
 

Ginecologia e Obstetrícia 
Veterinária 

 

01 

 

Ter formação na área de Medicina Veterinária, ter título 
de especialização, mestrado ou doutorado na área de 
equinos; desejável ter experiência profissional de no 
mínimo três anos com comprovação, ter experiência 
docente, com um mínimo de três anos. Ter 
disponibilidade de carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e produção acadêmica. 
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Andrologia Veterinária e 
Biotecnologia da 

Reprodução 

 

01 

 

Ter formação na área de Medicina Veterinária, ter título 
de especialização, mestrado ou doutorado na área de 
equinos; desejável ter experiência profissional de no 
mínimo três anos com comprovação, ter experiência 
docente, com um mínimo de três anos. Ter 
disponibilidade de carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e produção acadêmica. 

 

Diagnóstico por Imagem 
 

01 

 

Ter formação na área de Medicina Veterinária, ter título 
de especialização, mestrado ou doutorado na área de 
equinos; desejável ter experiência profissional de no 
mínimo três anos com comprovação, ter experiência 
docente, com um mínimo de três anos. Ter 
disponibilidade de carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e produção acadêmica. 

Obs: As vagas são extensivas a PcD’s (Pessoas com Deficiência) 
 
 
 


