FESB – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA
Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho,770 – Penha/Bragança Paulista - SP CEP: 12.929-600
Fone/Fax: (11) 4035 –7800 / e-mail: faculdade@fesb.edu.br

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE BRAGANÇA PAULISTA
EDITAL 013/ 2017
DOCENTE PARA O CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista,
Adilson Octaviano, torna público o edital para seleção e contratação de docente para o período
matutino para o Curso de Bacharelado em Nutrição da Faculdade de Ciências e Letras de
Bragança Paulista, pelo regime da CLT.
1.

INSTRUÇÕES

1.1. Inscrições – O link do Currículo Lattes atualizado, bem como uma via digital do mesmo
deverão ser enviados até o dia 31/08/2017, através do e-mail faculdade@fesb.edu.br
juntamente com carta de interesse.
1.2. Oportunidade para profissionais com necessidades especiais desde que compatíveis
com as funções do cargo (lei nº. 8213/91);
1.3. O(s) candidato(s) previamente selecionado(s) após análise curricular será(ão)
comunicado(s) sobre a data, local e horário da entrevista via email ou telefone.
1.4. Número de vagas: 01 (uma) vaga para o cargo de professor assistente para o período
matutino e noturno.
1.5. Requisitos: Formação específica em Nutrição, e disponibilidade para atender o número
de horas exigidas pelo edital, dias e horários.
1.6. Instrumentos de Seleção: A seleção constará primeiramente de análise de currículo
(conforme item 1.2) realizada pela Coordenação do curso e Direção Acadêmica e, para os
selecionados, no momento da banca examinadora, da análise da apresentação da aula,,
seguido de entrevista feita por um ou mais componentes desta mesma banca.
1.7. A banca examinadora será composta pela Diretoria Acadêmica, Coordenação do Curso
e/ou professor do curso.
1.8. Data da seleção (banca examinadora): a ser comunicada por de e-mail e/ou telefone
conforme 1.2.
1.9. Resultado: O docente selecionado para preenchimento da vaga será notificado via email, bem como aqueles profissionais não selecionados.
1.10. Das disciplinas: um único docente será selecionado para o cargo.
1.11. Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora.
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2. CURSO, DISCIPLINA, VAGA, TOTAL DE AULAS E TEMA
CURSO

DISCIPLINA

Aulas

HORÁRIO

PLANO DE TRABALHO

Professor (auxiliar) para 08hs/ semanais 6ª f : 8h às 12h
todas as disciplinas que se
fizerem necessárias.
4ª f : 21h às 22h30
Nutrição


Apresentação de aula
sobre:
Software de Nutrição: a
tecnologia colaborando
6ª f : 19h às 22h30
para a atuação do
Nutricionista

Bragança Paulista, 22 de agosto de 2017.

_____________________________________________________________________
Adilson Octaviano
Diretor Presidente da F.E.S.B.P.

