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A Diretora Geral da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento, Susane 

Martins Lopes Garrido, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 

Regimento da Instituição, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições para o 

Cadastro Reserva para Processo Seletivo de Docentes para atuação no curso de 

Enfermagem.  

 

 

I. DA RELAÇÃO DE VAGAS ABERTAS 

Art. 1º: As disciplinas com vagas disponíveis para cadastro reserva serão as mesmas que 

constam na matriz curricular do curso disponível no site da Faculdade no link - 

http://faculdademoinhos.com.br/upload/graduacao/112228202007075f048524b5dff.pd

f 

 

II. DAS INSCRIÇÕES 

Art. 2º: As inscrições para o processo seletivo para cadastro reserva deverão ser 

realizadas de forma online, no período de 21/12/2020 a 11/01/2021, pelo e-mail 

marcia.sanches@hmv.org.br 

Art. 3º: Requisitos para candidatura: 

● Ensino superior completo em Enfermagem e/ou cursos da área da saúde; 

● Registro ativo nos respectivos Conselhos Profissionais; 

● Titulação mínima exigida: Mestrado  

● Titulação desejada: Mestrado e/ou Doutorado em áreas da saúde e outras áreas; 

● Experiência profissional na área de formação de pelo menos 2 anos; 

● Experiência docente no Ensino Superior de pelo menos 2 anos; 

● Experiência no uso de tecnologias educacionais. 
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Art. 4º: Para inscrever-se o candidato deverá enviar um único e-mail para anexando a este:  

 Carta de apresentação: resumida e com no máximo 15 linhas; 

 Currículo Lattes atualizado (cnpq.br); 

 Comprovantes de titulações conforme exigências da vaga, contemplando 

cópias em frente e verso dos diplomas e certificados (enviar anexos em pdf 

ou jpg. Não serão aceitas atas de defesa de mestrado e/ou doutorado); 

 Cópia simples de frente e verso de documento com foto (RG, CPF, CNH ou 

carteira profissional). 

 

 

III. DA SELEÇÃO 

Art. 4º: A partir da existência da vaga será instaurado o processo seletivo que consistirá 

das seguintes etapas: 

 

Etapa I - Análise da documentação enviada pelo candidato. Terá caráter eliminatório e 

será constituído da avaliação dos requisitos mínimos solicitados no Art. 3º. 

Etapa II - Entrevista com DH. Terá caráter consultivo 

Etapa III – Entrevista com a Faculdade. Terá caráter eliminatório 

Etapa IV - Miniaula com ponto sorteado com 24h de antecedência com uma comissão 

designada pela Diretora Geral na qual um dos membros será a Coordenação do Curso. Terá 

caráter eliminatório 

 
IV. DA SELEÇÃO 

Art. 5º: Após finalizadas todas as etapas com todos os inscritos, os candidatos receberão 

retorno sobre sua participação.  
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V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 6º: Da decisão final não caberá recurso. 

Art. 7º: Ao realizar a inscrição, o candidato declara estar ciente e de acordo com todas as 

condições definidas neste Edital.  

Art. 8º: Quando iniciado o processo seletivo, os dias e horários definidos para as etapas da 

seleção não poderão ser alterados por parte do candidato. 

Art. 9º: No caso de título obtido no exterior, exigir-se-á a prova do reconhecimento por 

instituição de ensino superior nacional credenciada pelo MEC, nos termos da legislação em 

vigor (art. 48, § 3°, da Lei n. 9.394/96 e art. 3º da Resolução CNE/CES nº 1/2002). 

Art. 10º: Uma vez selecionado o candidato, a data de início de suas atividades ficará 

condicionada a definição da Instituição. 

Art. 11º: Casos omissos serão dirimidos pela Direção Geral em conjunto com a 

Mantenedora. 

 

 

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

Susane Martins Lopes Garrido 

Diretora Geral 

FACSMV 


