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EDITAL Nº 003/2021 

    
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA 

 
A Diretora Presidente da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, Célia 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 07/02/2021, juntamente com carta de interesse e o 
cronograma de atividades para a disciplina de interesse através do e-mail faculdade@fesb.edu.br e coordmed@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. 
Número de vagas: Verificar tabela abaixo 
1.1. Requisitos: Formação no componente curricular específica, preferencialmente 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; 

1.2. 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). 

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; 
1.4. Data da seleção: Dia 09/02/2021, confirmada através de e-mail;  
1.5. Resultado: O professor selecionado será notificado via e-mail. 
1.6. Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora. 
 
2. VAGAS DISPONÍVEIS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

CURS DISCIPLINA VAGA HORÁRIO Instrumentos de 

Medicina 
Veterinária 

 
 
Clínica Médica de Pequenos 
Animais 
(4 horas/aulas) 
 
Semiologia I 
(4 horas/aulas) 

 
 

01 
 
 

01 
 
 

 
 
Segunda-feira – 8h às 11h40 
 
 
Segunda-feira -  13h30 às 
17h10 

 

Ciências 
Biológicas 

Astronomia* 
(2horas/aula) 

01 Sexta-feira - 19h10 às 20h50 

 

 
*Contratação por tempo determinado: primeiro semestre de 2021. 

 
 

Bragança Paulista, 02 de fevereiro de 2021. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Celia Goulart Badari 
Diretora Presidente da F.E.S.B. 
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ANEXO I 

 
EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

 
Semiologia I 

Contenção química e mecânica dos animais domésticos. Identificação dos  animais domésticos: 
nome, espécie, raça, idade, sexo, propriedade. Meios e métodos semiológicos: inspeção direta e 
indireta, palpação direta e indireta, percussão, auscultação direta e indireta e olfação. Anamnese. 
Funções vitais: freqüência cardíaca, freqüência respiratória, temperatura corpórea, movimentos 
ruminais, movimentos cecais. Avaliação dos linfonodos e mucosas. Avaliação do estado geral, 
estado comportamental e atitudes características. Exame físico dos sistemas: circulatório, 
respiratório, digestório, nervoso, locomotor, pele e pêlos, glândula mamária e aparelho uro-
genital.  Técnicas de colheita de material clínico e envio de amostras para a realização de exames 
laboratoriais.e tegumentar de animais de pequeno e grande porte. Aspectos clínicos e 
terapêuticos das afecções dos sistemas cardiovascular, hematopoiético, respiratório e tegumentar 
de animais de pequeno porte.  

 
Clínica Médica de Pequenos 

Animais I 

A disciplina visa compreender a verificação dos sintomas e das alterações  funcionais ou 
metabólicas que acometem os pequenos animais. O curso prático permitirá; acompanhar a 
etiologia, a evolução; o prognóstico, tratamento e profilaxia 
das enfermidades que acometem esses espécimes animais. Durante o semestre serão estudadas as 
principais afecções infecciosas de cães e gatos, afecções que acometem o tratodigestório, cardio-
circulatório e sistema tegumentar. 

Astronomia Estudo da História da Astronomia, Noções de Astrometria, Instrumentação Astronômica, 
Sistema Solar, Galáxias e Cosmologia.  

 
 
 
 

ANEXO II 
 

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 Tema da aula 

Semiologia I "Semiologia do sistema nervoso" 

Clínica Médica de Pequenos Animais I “Doenças do Trato Urinário Inferior Felino” 

Astronomia "Lei de Hubble e a origem do universo” 

 
 


