
 

 

CONCURSO 
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PROFESSOR DE 

PATOLOGIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

PATOLÓGICAS 
 

A Diretoria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 

torna público que estarão abertas as inscrições para o concurso de provas e títulos para 

03 (três) vagas no Magistério de Ensino Superior, a ser preenchida mediante as 

normas contidas neste Edital, não cabendo a nenhum candidato alegar 

desconhecimento dos citados expedientes. 

 

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CONCURSO 

 

1.1. O presente concurso tem como objetivo o provimento de 03 (três) vagas na 

Classe de Professor Instrutor, de acordo com o regimento interno da FCMSCSP. 

Referência I, no regime de trabalho e na área de conhecimento constante abaixo: 

 

Área/Subárea Requisitos N. 

Vagas 

Regime de 

Trabalho 

Patologia Graduação em Medicina com Residência 

em Anatomia Patológica Título de Mestre 

ou Doutor na área de Ciências da Saúde.  

03 20 (vinte) 

horas 

semanais - 

CLT 

 

1.2. O valor bruto da remuneração para o regime de trabalho de 20 (vinte) horas 

semanais será de R$ 4.077,61 (Quatro mil setenta e sete reais e sessenta e um 

centavos), sendo este o salário base, já acrescido de DSR e hora-atividade. 

 

1.3. Atribuições gerais do cargo:  

 

1.3.1. Docência de nível superior na área/subárea do concurso; 

1.3.2. Participação nas atividades de graduação, pesquisa, pós-graduação e extensão 

da FCMSCSP. 

 

2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS 

 

2.1. A participação no processo de seleção a que se refere o presente Edital será 

acessível somente aos candidatos detentores do título de Mestre ou Doutor. 

 

2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por instituições reconhecidas pelo 

MEC. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. As inscrições ocorrerão no período de 10 de Fevereiro de 2022 a 4 de Março de 

2022, exceto finais de semana e feriados, para entrega da documentação exigida, das 

9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, no Departamento de Recursos Humanos da 

FCMSCSP, situado à Rua Dona Veridiana, 55, 7º andar. O candidato deverá entregar 

os documentos pessoalmente, acompanhados do requerimento (anexo I). 



 

 

3.2. As informações prestadas pelo candidato são de inteira responsabilidade do 

mesmo e à FCMSCSP fica reservado o direito de excluir do concurso aquele que não 

fornecer a documentação adequadamente ou que for comprovadamente inverídica. 

 

3.3. Entregar 3 cópias impressas do seguinte material: 

 

a) Currículo Lattes 

 

b) Relatório descritivo, reflexivo e circunstanciado de atividades de ensino e extensão, 

com a indicação das atividades realizadas, com máximo de 5 páginas, e possam ser 

úteis à avaliação da banca examinadora. 

 

c) Carta de motivação de sua candidatura à vaga oferecida, máximo 1 página. 

 

3.4 Comprovação de documentos do Currículo Lattes 

Os comprovantes devem ser digitalizados em formato PDF e disponibilizados em link 

de acesso a um drive na nuvem. Esse link deve ser especificado em uma página de 

capa do Currículo Lattes. 

Incluir os seguintes comprovantes: diploma de Graduação em Medicina, certificado 

de Residência Médica, Título de Mestre ou Doutor, cópia em PDF das publicações 

nos últimos 3 anos. 

 

3.4. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea. 

 

3.5. Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para 

inscrição. 

 

3.6. Será aceita a entrega dos documentos por procuração. 

 

3.6.1. O procurador deverá apresentar procuração simples, sem a necessidade de 

reconhecimento de firma, devendo ser acompanhada de cópia de documento de 

identificação do candidato e do procurador. 

 

4. DAS PROVAS 

 

4.1. O concurso será constituído pelas provas: Prova Didática e Avaliação do 

Relatório de Atividades Acadêmicas/Entrevista. 

 

4.2. Todas as provas terão caráter eliminatório e a ordem de realização das mesmas 

será definida pela Banca e divulgada na abertura do concurso. 

 

4.3. DA PROVA DIDÁTICA 

 

4.3.1. A Prova Didática será constituída de aula teórica compatível com a graduação, 

para o curso de Medicina, com duração de 30 a 50 minutos sobre tema escolhido pelo 

candidato, na lista abaixo, podendo haver arguição pela banca depois de encerrada a 

exposição da aula pelo candidato. O respeito à duração da aula teórica é fundamental. 

4.3.2. A Prova Didática será aferida considerando os seguintes critérios: a) elaboração 

de plano de aula; b) domínio do conteúdo; c) objetividade e clareza; d) adequação ao 



 

 

nível de graduação; e) capacidade de comunicação; f) método utilizado; g) uso de 

recursos didáticos. 

4.3.3. A Prova Didática ocorrerá em sessão pública e terá peso 60% (sessenta por 

cento). 

 

Temas para a Prova Didática: 

 

1) Etiopatogenia geral das doenças. Mecanismos de lesão e morte celular.  
2) Distúrbios circulatórios: Trombose e embolia 

3) Etiopatogenia e Tipos de necrose 

4) Fisiopatologia geral das inflamações  

5) Inflamação aguda: fenômenos vasculares e eventos celulares / Padrões da 

resposta inflamatória. 

6) Inflamação crônica/Regeneração / reparação tecidual 

7) Inflamação granulomatosa 

8) Neoplasias – Conceitos gerais. Classificação e nomenclatura / Comportamento 

biológico  

9) Mecanismos de diferenciação, progressão e metástase / Graduação e 

estadiamento das neoplasias  

10) Carcinogênese. Patologia Molecular das neoplasias. 

 

4.4. DA AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ACADÊMICAS/ENTREVISTA 

 

4.4.1. Consistirá em avaliação e arguição sobre o relatório, os títulos e os documentos 

comprobatórios para exercício da docência. A aferição do relatório, expressa mediante 

nota global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado da apreciação do 

conjunto da regularidade de suas atividades, com ênfase na produção acadêmica dos 

últimos 3 (três) anos de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

compreendendo: a) atividade didática universitária; b) produção científica e/ou 

tecnológica; c) atividades profissionais que apresentem afinidade com o cargo do 

concurso; d) atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade; e) 

diplomas e títulos obtidos em razão de suas atividades; e f) metas, objetivos e 

perspectiva na carreira na FCMSCSP. 

4.4.2. A Carta de Motivação será avaliada buscando elementos do perfil do candidato 

que demostre indícios alinhados ao projeto pedagógico institucional. 

4.4.3. A Prova de Arguição do Memorial terá peso de 40% (quarenta por cento). 

 

4.5. AFERIÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

4.5.1. As notas deverão variar de 0 (zero) a 10 (dez) e, no decorrer do concurso serão 

eliminados e, por consequência, excluídos de participar das provas subsequentes, os 

candidatos que não obtiverem nota mínima 7,0 (sete) em qualquer uma das provas. 

4.5.2. A nota de cada prova corresponderá à média aritmética das notas atribuídas 

pelos examinadores. 

4.5.3. A nota final de cada candidato do concurso será a média ponderada das notas 

das provas. 

 

 



 

 

5. REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

5.1. O período de realização das avaliações será entre os dias 21 de março de 2022 a 

31 de março de 2022 em data que será divulgada com pelo menos 5 dias de 

antecedência, através da publicação no endereço eletrônico 

http://www.fcmsantacasasp.edu.br/, devendo ser acompanhado pelo candidato. 

 

6. COMPOSIÇÃO DA BANCA AVALIADORA 

 

6.1 A banca que avaliará os 3 quesitos mencionados será composta por 3 membros: 

dois docentes da disciplina em questão, sendo que um deles também representa a 

Chefia do Departamento, um docente de outro departamento. Em caso de empate, o 

voto de qualidade é do coordenador da disciplina. 

 

 

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Prof. Dr. José Eduardo Lutaif Dolci 

DIRETOR DA FCMSCSP 



 

 

 

ANEXO I – DECLARAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
 
 
 

(Nome Completo), (Profissão), (CPF), (Nacionalidade), (Estado Civil), 
(Endereço Completo) (Celular) (E-mail), vem mui respeitosamente requerer a 
sua inscrição no concurso para provimento do cargo de Professor Instrutor, 

referência I, no regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na 
Disciplina Patologia, Departamento de Ciências Patológicas. Juntamente com 

a presente declaração entrega a documentação exigida no Edital de 
Patologia de 2022. 

 
Declaro que possuo os documentos comprobatórios e a escolaridade 

exigidos para a inscrição. 
 

Atesto que o conteúdo das cópias dos documentos corresponde aos 
originais. 

 
Declaro ainda estar cumprindo com todos os requisitos do edital e desta 

forma declaro-me ciente do mesmo. 
 
 
 
 
 

São Paulo,         de                      de  2022. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura  

 


