EDITAL Nº 001/2022
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA
A Diretora Presidente da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, Celia Badari
Goulart, torna pública o edital EXTERNO para seleção e contratação de docente para os Cursos da
Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, pelo regime da CLT.

CURSO
Medicina
Veterinária

DISCIPLINA

N° DE
AULAS

HORÁRIO

VAGAS

4

Terça-feira das
13h30 às 17h10

1

Manejo e Medicina de Animais
Selvagens II

1.DAS INSCRIÇÕES
1.1. O candidato deverá enviar por e-mail os seguintes documentos:
- Link do Currículo Lattes atualizado;
- Carta de apresentação e interesse;
- Plano de Ensino da disciplina de Interesse conforme ementa da disciplina (ANEXO I).
1.2. Todas as inscrições DEVEM ser enviadas para o e e-mail da faculdade faculdade@fesb.edu.br e
também para a coordenação coordmed@fesb.edu.br
1.3. Colocar no título do e-mail “Vaga: Nome da disciplina de interesse"
1.4. O prazo para o envio da documentação é até 25/01/2021 às 23:59h.
1.5. Não serão aceitas inscrições que não cumprirem com todos os requisitos deste edital.
1.6. Oportunidade para profissionais com necessidades especiais desde que compatível com as funções do
cargo (lei nº. 8213/91).
2. DAS VAGAS
2.1 O quadro de vagas se encontra abaixo:
CURSO
MEDICINA
VETERINÁRIA

DISCIPLINA

CH*

HORÁRIO

VAGA
S

Manejo e Medicina de Animais
Selvagens II

4

Terça-feira das 13h30 às
17h10

1

*CH: Carga horária semanal em hora/aula
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3.DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1. A seleção constará de análise de currículo, seguido de entrevista e avaliação didática.
3.2 Na análise curricular, os candidatos deverão cumprir os requisitos:
- Formação no componente curricular específica,
-Preferencialmente com titulação de Especialista, Mestre e/ou 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;
3.3. O candidato selecionado na análise curricular será comunicado sobre a entrevista e avaliação didática
via e-mail.
3.4 A entrevista e avaliação didática serão realizadas em ambiente remoto, pelo zoom de acordo com os
temas previstos neste edital (ANEXO II).
3.5. A avaliação didática terá duração de 20 minutos e será avaliada pelos membros da banca examinadora
composta pela Diretoria Acadêmica, Coordenação do Curso, Representante docente e Recursos Humanos.
3.6 A entrevista e avaliação didática ocorrerão a partir de 26/01/2022.
4. DOS RESULTADOS E RECURSOS
4.1. Os candidatos serão notificados por e-mail do resultado da seleção.
4.2. Não caberão recursos sobre a decisão da banca examinadora.
Bragança Paulista, 21 de Janeiro de 2022.

_____________________________________________________________________
Celia Badari Goulart
Diretora Presidente da FESB.

ANEXO I
EMENTAS DAS DISCIPLINAS

Manejo e Medicina de Animais
Selvagens II

Ementa: Tipos de pesquisa “in sito” “ex sito”. Características
básicas para confecção de recintos para aves, répteis e mamíferos.
Manejo sanitário em estruturas de criação de espécies exóticas,
selvagens/silvestres. Estudo da anatomia diferencial entre grupos
taxonômicos. Doenças clínicas de aves, répteis e mamíferos e seus
diagnósticos e tratamentos. Doenças metabólicas de aves, répteis e
mamíferos e seus
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meios diagnósticos e tratamento. Diagnóstico e tratamentos de
patologias cirúrgicas de aves, répteis e mamíferos silvestres. Manejo
profilático e epidemiologia de doenças, Antropozoonoses e zoonoses.
Visita técnica em criatórios.

ANEXO II
TEMA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA
A avaliação didática constará de uma aula de 20 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
Manejo e Medicina de Animais Selvagens II

Tema da aula
Introdução a medicina de aves e
confecção de recintos para aves.
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