FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA
F.C.L.B.P. – Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista
INTEP – Instituto Técnico Profissionalizante de Bragança Paulista
Inscrito no CNPJ: 45.621.703/0001-75 IE: Isento

EDITAL Nº 001/2021

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA

A Diretora Presidente da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, Celia Badari
Goulart, torna público o edital para seleção e contratação de docente para os Cursos da
Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, pelo regime da CLT.
1.

INSTRUÇÕES

Inscrições – O link do Currículo Lattes atualizado deverá ser enviado até o dia 19/01/2021,
juntamente com carta de interesse e o cronograma de atividades para a disciplina de interesse
através do e-mail faculdade@fesb.edu.br. Colocar no campo Assunto: “Vaga: Nome da
disciplina de interesse”.
Oportunidade para profissionais com necessidades especiais desde que compatível com as
funções do cargo (lei nº. 8213/91);
O candidato selecionado será comunicado sobre a entrevista via e-mail ou telefone.
1.2. Número de vagas: Verificar tabela abaixo
1.3. Requisitos: Formação no componente curricular específica, com titulação de
Especialista, Mestre e Doutor, experiência acadêmica comprovada (de acordo com a
Deliberação CNE 55/2006) e disponibilidade para atender o número de horas exigidas
pela disciplina, dias e horários;
1.4. A seleção constará de análise de currículo, seguido de entrevista feita pelos componentes
da banca examinadora; e uma prova didática, com duração de 15 min. A entrevista e
prova didática serão em ambiente remoto, pelo zoom (temas no anexo III).
1.5. Instrumentos de Seleção: o profissional selecionado será avaliado por uma banca
examinadora (somente para currículos selecionados pela Coordenação e Direção
Acadêmica), composta pela Diretoria Acadêmica, Coordenação do Curso, Representante
docente e Recursos Humanos;
1.6. Data da seleção: a partir de 20/01/2021, confirmada através de e-mail;
1.7. Resultado: O professor selecionado será notificado via e-mail.
1.8. Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora.
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2.

CURSO

VAGAS DISPONÍVEIS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

DISCIPLINA

VAGA

Viabilidade
Econômica
projetos (2 horas/aulas)***

HORÁRIO

Instrumentos de avaliação

de
01

Terça- feira - 19h10 às 20h50

Plano de trabalho
(Anexo I) correspondente

Bacharelado
em Ciências
Biológicas

às 20 semanas do curso,
com cronograma das
aulas teóricas e práticas
(se houver), visitas
técnicas, formas de
avaliação, bibliografia a
ser utilizada, etc.
(Ver ementas das
disciplinas no anexo II)

Entrevista e Prova didática
(Temas no anexo III)

Medicina
Veterinária

Gestão do empreendedorismo
(2 horas/aulas)***

01

Terça-feira - 9h40 às 11h40

Anestesiologia I
(4 horas/aulas)

01

Segunda-feira 17h10

13h30 às

Observação: Disciplinas com *** contratação no período de Fevereiro a Junho/2021.

Bragança Paulista, 11 de janeiro de 2021.

_____________________________________________________________________
Celia Goulart Badari
Diretora Presidente da FESB
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ANEXO I
Verificar documento à parte.
ANEXO II
EMENTAS DAS DISCIPLINAS

Viabilidade Econômica de
Projetos

Gestão do
Empreendedorismo

Anestesiologia I

Apresenta e analisa os principais pontos em um projeto científico e tecnológico, o
planejamento e a educação financeira. Orienta a produção de um projeto de abertura e
construção de empresas, visando o empreendedorismo, a análise de impactos ambientais,
custos-benefícios e perspectivas de aceitação no mercado, sistemas de gestão de qualidade
e CANVAS.
Conceito de empreendedorismo. Perfil do empreendedor. A motivação na
busca de oportunidades. Processos de autoconhecimento, autodesenvolvimento,
criatividade, comunicação e liderança. A iniciativa, tomada de decisão e de risco. O
funcionamento de um negócio. Estudo de viabilidade. Metodologias empreendedoras.
Plano de negócios. Processos grupais e coletivos. Nichos de mercado. Oportunidades
de futuro. Inovação e competitividade. Negociação. Ética e responsabilidade social.
Empreendedorismo social. Fontes de assessoria e financiamento (incubadoras,
institutos, franchising, capitalista de risco e investidor anjo). Arranjos empresariais.
Startups. O perfil do futuro empreendedor.
Estudo das técnicas anestésicas aplicadas a pequenos e grandes animais.
Avaliação Pré-anestésica. Estágios e Planos Anestésicos. Anestésicos Injetáveis e
inalatórios. Aparelhos e Circuitos. Anestesias loco-regionais. Monitoração anestésica.
Bloqueadores Neuromusculares. Eutanásia.

ANEXO III
TEMA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA
A avaliação didática constará de uma aula de 15 minutos, e serão considerados
os seguintes critérios: conteúdo pertinente ao tema; contextualização do tema;
apresentação sequencial do tema; quantidade e qualidade de informações; capacidade
analítica do tema e linguagem clara, adequada e observância de regras gramaticais.

Disciplina
Viabilidade Econômica de Projetos
Gestão do empreendedorismo
Anestesiologia I

Tema da aula
"Os desafios para a abertura de empresas
para o profissional biólogo"
“O papel do empreendedorismo na gestão
da carreira na Medicina Veterinária”
Avaliação pré- anestésica
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