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EDITAL Nº 009/2022  

    

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 INTERNO para seleção e contratação de docente para os Cursos da Faculdade de Ciências e 

Letras de Bragança Paulista, pelo regime da CLT. 

 

CURSO DISCIPLINA 
N° DE 

AULAS 
HORÁRIO VAGAS 

Medicina 

Veterinária 

Ciências Morfológicas I 

3 
Sexta-feira das 8h50 

às 11h40 
1 

3 
Quinta-feira das 20h 

às 22h40 
1 

Ciências Morfológicas III 

3 
Sexta-feira das 

13h30 às 16h 
1 

3 
Sexta-feira das 

18h20 às 20h50 
1 

HITPOA I 2 
Terça-feira das 

13h30 às 15h10 
1 

Criação e Doenças de Suínos 4 
Segunda-feira das 8h 

às 11h40 
1 

Práticas Veterinárias II 1 
Terça-feira das 

10h50 às 11h40 
1 

Gestão do Empreendedorismo 2 
Quarta-feira das 

9h40 às 11h40 
1 

 

 

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 21/12/2022 às 23:59h. 

1.5. Não serão aceitas inscrições que não cumprirem com todos os requisitos deste edital. 
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1.6. Oportunidade para profissionais com necessidades especiais desde que compatível com as funções do 

cargo (lei nº. 8213/91). 

 

2.DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

2.1. A seleção constará de análise de currículo e do Plano de Ensino. 

2.2. 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 para assumir a disciplina, em seus dias e 

horários definidos; 

 

3. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

3.1. Os candidatos serão notificados por e-mail do resultado da seleção. 

3.2. Não caberão recursos sobre a decisão da banca examinadora. 

 

 

 

Bragança Paulista, 15 de Dezembro de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Celia Badari Goulart 

Diretora Presidente da FESB. 
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ANEXO I 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Ciências Morfológicas I 

Ementa: Integra os aspectos morfológicos estruturais microscópicos 

(histologia) dos tecidos conjuntivos (propriamente dito, ósseo, 

cartilaginoso, adiposo, hematopoiético), e do tecido muscular, com os 

aspectos morfológicos estruturais macroscópicos (anatomia) 

constituintes do aparelho locomotor (sistema ósseo, sistema articular e 

sistema muscular), correlacionando a estrutura com a função e 

identificando as variações anatômicas existentes entre as espécies 

domésticas (carnívoro, equino, suíno 2 e ruminantes) de maneira a 

conduzir a aquisição de conhecimentos que fundamentarão o ensino 

de disciplinas aplicadas 

Ciências Morfológicas III 

Ementa: Integra os aspectos morfológicos estruturais microscópicos 

(histologia) do sistema digestório e do aparelho genito urinário 

(sistema urinário, sistema genital masculino e sistema genital 

feminino), com os aspectos morfológicos estruturais macroscópicos 

(anatomia) constituintes do sistema digestório e do aparelho genito 

urinário (sistema urinário, sistema genital masculino e sistema genital 

feminino), correlacionando a estrutura com a função e identificando as 

variações anatômicas existentes entre as espécies domésticas 

(carnívoro, equino, suíno e ruminantes) de maneira a conduzir a 

aquisição de conhecimentos que fundamentarão o ensino de 

disciplinas aplicadas 

HITPOA I 

Ementa: Qualidade dos alimentos, aspectos nutricionais e segurança 

do consumidor. Fundamentos da tecnologia e higiene de alimentos de 

origem animal. Sanitização. Termobacteriologia (valores D e Z). 

Métodos de Conservação de alimentos e operações unitárias. 

Tecnologia dos obstáculos. Apertização, Pasteurização, irradiação, 

secagem (liofilização, spray dryer, adição de solutos). Culturas Starter 

e bacteriocinas. Aditivos em alimentos. Embalagens. Fundamentos de 

análise sensorial. 

Criação e Doenças de Suínos 

Ementa: Estrutura de produção de suínos – granjas ou sistemas de 

produção de suínos (SPS) e os principais problemas sanitários 

suinícolas, por meio do estudo das diferentes condições produtivas 

(reais ou simuladas), das particularidades do manejo nas diferentes 

criações, além de articular os atributos econômicos envolvidos na 

produção e comercialização, bem como a manutenção da saúde nos 

planteis de suínos. Importância produtiva e econômica da suinocultura 

brasileira; Manejo do leitão do nascimento ao abate Biosseguridade; 

Programa Nacional de Sanidade Suinícola; Métodos de diagnósticos 

utilizados e as principais doenças que podem acometer estes animais. 

Nutrição de suínos. Doenças parasitárias do suínos. Doenças 

infectocontagiosas dos suínos. 
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Práticas Veterinárias II 

Ementa: Vacinação de grandes e pequenos animais, visita à fábrica 

de imunobiológicos, visita à indústria de medicamentos, visita à 

fábrica de ração de ruminantes, visita à fabrica de ração de 

monogástricos – pequenos animais e equinos, visita à laticínios e 

frigoríficos – fluxogramas. 

Gestão do Empreendedorismo 

Ementa: 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. 

 

 

 


