
                      
 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO, CADASTRO DE RESERVA DE DOCENTES PARA 

O CURSO DE MEDICINA 

 

A Direção Geral da Faculdade ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos de 

Cruzeiro do Sul, no uso de suas atribuições, conforme Regimento Geral, torna público o Edital 

para seleção, cadastro de reserva para o curso de Medicina.  

O ITPAC divulga a abertura das inscrições para a seleção e cadastro de reserva    de docentes para os 

módulos de: Comunidades, Sistemas Orgânicos Integrados, Habilidades e Atitudes Médicas e 

Métodos de Estudo e Pesquisa. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1 Período de Inscrições: 07.10.2021 a 29.10.2021 

1.2 Para inscrever-se os interessados deverão enviar o Currículo Lattes e a ficha de inscrição 

em anexo para o endereço eletrônico: medicina@cruzeirodosul.itpac.br; 

1.3 Não será aceita outra forma de inscrição, além da mencionada no item anterior. 

1.4 O candidato deverá verificar se preenche a todos os requisitos do Edital. 

 

2. DO PROCESSO 

1ª ETAPA: Análise do Perfil do Candidato (eliminatória) 

2.1 Nessa etapa, a comissão de seleção avaliará se o candidato se enquadra no perfil das vagas 

ofertadas pelo presente edital. 

2.2 Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contactados a fim de atender os requisitos 

das próximas etapas do presente Edital.  

 

2ª. ETAPA: Análise de Currículo (classificatória/eliminatória) 

2.3 Os candidatos selecionados na etapa anterior, deverão encaminhar para o endereço eletrônico 

medicina@cruzeirodosul.itpac.br a seguinte documentação: 

a) Diploma devidamente registrado de conclusão de Graduação exclusivamente na 

área da saúde. (Eliminatória); 

b) Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em nível de Especialização, 

na área de formação ou área afim, com carga horaria mínima de 360 horas. 

(Classificatória); 

c) Diploma devidamente registrado de conclusão de Mestrado na área de formação ou 
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área  afim. (Classificatória); 

d) Diploma devidamente registrado de conclusão de Doutorado na área de formação ou 

afim. (Classificatória); 

e) Produção cientifica produzida nos últimos cinco anos, tempo de experiência 

profissional e tempo de docência. (Classificatória). 

 

3ª. ETAPA: Entrevista e Prova Didática (classificatória/eliminatória) 

2.4 Entrevista com a comissão de avaliação que será composta por: Direção Geral, Coordenação 

do Curso de Medicina, Coordenação adjunta e Recusos Humanos da IES. 

2.5 Prova didática: aula expositiva ministrada pelo candidato com duração de no mínimo 20 

minutos e no máximo 30 minutos. O candidato será avaliado quanto à utilização de 

metodologias ativas durante o tempo da sua explanação. 

2.6 Esta etapa poderá ocorrer de forma presencial na IES ou de forma remota, sendo os 

candidatos selecionados até esta etapa informados por e-mail. 

2.7 O tema da Prova Didátiva é: “A Importância da Medicina Humanizada”. 

 

3. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

Inscrição no Processo Seletivo e envio de 

documentos 

07/10/2021 a 

29/10/2021 
Email:medicina@cruzeirodosul.itpac.br 

Análise do currículo e documentos 

comprovatórios 
01 a 03/11/2021 Comissão de avaliação 

Resultado da análise currículo 04/11/2021 Disponível no email do candidato 

Entrevistas e Prova Didática 08 a 11/11 Comissão de avaliação 

Resultado final 12/11/2021 Disponível no site da faculdade 



                      
 

 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

4.1 A análise do perfil do candidato (1ª ETAPA) observará o enquadramento do candidato 

aos pré- requisitos obrigatórios para sua participação, tendo prioridade os profissionais 

com pós-graduação a nível de doutorado ou mestrado, e na ausência destes, curso de 

especialização igual ou acima de 360 horas. Após essa análise, por e-mail será solicitada 

a documentação referente à 2ª ETAPA e confirmada a participação do mesmo  na entrevista 

e prova didática (3ª ETAPA), sendo informadas as datas e horários das mesmas. 

4.2  É de inteira responsabilidade do candidato, a confirmação da participação por e mail. 

Caso contrário, será desclassificado do processo de seleção. 

4.3 A não entrega dos documentos, assim como a ausência em qualquer uma das fases do 

processo, acarretará a desclassificação do candidato. Para os candidatos que forem 

selecionados, posteriormente, será solicitada a entrega de documentação comprobatória 

em caráter definitivo. 

4.4 Destaca-se ainda que o presente edital é composto de vagas para Cadastro  Reserva (CR), 

não caracterizando, nestes casos, a contratação imediata.  

 

5. DAS VAGAS 

5.1 O processo seletivo que trata o presente Edital objetiva a formação de contratação e cadastro 

reserva mediante a necessidade do Curso de Medicina, segundo as seguintes áreas/disciplinas: 

 

ÁREA / MODULOS CR CARGO / PERFIL 

SISTEMAS ORGÂNICOS 

INTEGRADOS – Disciplinas 

básicas da área da saúde 

1 

Graduação em Medicina ou Odontologia ou Enfermagem 

ou Biomedicina ou Farmácia ou Bioquímica ou Biologia 

ou Nutrição ou Fisioterapia ou áreas afins. 

 

Desejável: Mestrado ou Doutorado na área da saúde ou 

áreas afins. 

SISTEMAS ORGÂNICOS 

INTEGRADOS – Farmacologia / 

Bioquímica 

1 

Graduação em Medicina ou Farmácia ou Bioquímica ou 

áreas afins. 

 

Desejável: Mestrado ou Doutorado na área da saúde ou 

áreas afins. 

SISTEMAS ORGÂNICOS 

INTEGRADOS – Radiologia e 

Análise de Imagem 

1 

Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Fisioterapia 

ou áreas afins. 

 

Desejável: Mestrado ou Doutorado na área da saúde ou 

áreas afins. 



                      
 

 

 

COMUNIDADES – Atenção básica 

à saúde 
1 

Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Fisioterapia 

ou áreas afins. 

 

Desejável: Mestrado ou Doutorado na área da saúde ou 

áreas afins. 

HABILIDADES E ATITUDES 

MÉDICAS – Aspectos relacionados 

ao exercício da medicina 

1 

Graduação em Medicina ou Enfermagem. 

 

Desejável: Mestrado ou Doutorado na área da saúde ou 

áreas afins. 

MÉTODOS DE ESTUDO E 

PESQUISA – Metolologia de 

Pesquisa, Epidemiologia e 

Bioestatística 

1 

Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Biomedicina 

ou Farmácia ou Bioquímica ou Biologia ou Nutrição ou 

Fisioterapia ou áreas afins. 

 

Desejável: Experiência com pesquisa científica; Mestrado 

ou Doutorado na área da saúde ou áreas afins. 

* O professor aprovado no Processo Seletivo poderá atuar em outras disciplinas, a depender da necessidade da 

IES e da sua disponibilidade.  

 

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1 O resultado do processo seletivo será publicado será publicadop de acordo com o cronograma 

do presente Edital no site da Faculdade ITPAC Cruzeiro do Sul 

(https://cruzeirodosul.itpac.br/). 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A aprovação na seleção, não assegura ao(a) candidato(a) o direito de contratação, ficando a 

concretização deste ato condicionada a observância das normas regimentais e legais 

pertinentes e das necessidades da Faculdade ITPAC Cruzeiro do Sul. 

7.2 A inexatidão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, 

ainda que verificada posteriormente, comprometerá o processo de seleção do(a) candidato(a). 

7.3 Não serão devolvidos os documentos apresentados para seleção. Os casos omissos neste 

Edital referentes ao processo de seleção, serão resolvidos pela Faculdade ITPAC Cruzeiro do 

Sul de acordo com suas atribuições. 

 

Cruzeiro do Sul/Acre, 06 de outubro de 2021. 

 

                                                   Erica Norimar Gonçalves Pacheco 

Diretora Geral 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Seleção e Cadastro de Reserva de Docentes para o Curso de Medicina 

 
Dados Pessoais: 

 
Nome Completo do Candidato:    

 

Sexo: ( ) M (  ) F 

 
Data de nascimento: / /   

 

CPF: RG:    

 

PIS:    

 

Nome da mãe:    

 

Endereço:    

 

Bairro: Cidade: UF:    

 

CEP:    

 

Telefone celular: _  

E-mail:     

Área de Conhecimento: 

 

Modulo (s): ( ) SOI-Sistema Orgânico Integrado ( ) SOI-Farmacologia ( ) SOI- 

Imagem (  ) HAM-Habilidades e atitude medica  (   )Comunidades                     

(  )MEP – Metodos de estudo e pesquisa 

Titulação: ( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado (  ) Doutorado 

 Link do Currículo Lattes:__________________________________________ 


