
 
 

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DOCENTE 2022.1  

 

A Direção da SULAMERICA FACULDADE, no uso de suas atribuições legais, divulga 

e estabelece normas específicas para a realização de processo seletivo para o 

provimento do cargo de PROFESSOR, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

A Seleção será realizada por banca examinadora e constituída de três etapas, de 

caráter eliminatório e/ou classificatório, assim constituídas: 

1ª Etapa: Análise do currículo Lattes (caráter classificatório). 

2ª Etapa: Entrevista (caráter eliminatório) 

3ª Etapa: Aula expositiva oral1 do tema a escolha do candidato acerca da ementa2 

da disciplina (caráter eliminatório). 

 

¹ A aula expositiva oral deverá ser constituída de 20 minutos de apresentação e 20 

minutos de arguição, sendo obrigatória a apresentação de três vias de plano de aula, 

contendo: objetivo geral, objetivos específicos, conteúdo, metodologia, avaliação, 

referências bibliográficas utilizadas.  

² A ementa será apresentada ao candidato em ocasião da entrevista. 

 

2. DO CARGO 

O cargo de professor refere-se à contratação para as disciplinas nas quais o docente 

seja selecionado e que serão ofertadas no semestre de 2022.1. 

Dos requisitos para o cargo:  

Graduação em Odontologia, com especialização na área.  

Graduação em Enfermagem, com especialização na área.  

Graduação em Fisioterapia, com especialização na área.  

Graduação em Biomedicina, com especialização na área.  

 

 



 
 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

As inscrições ocorrerão de 25 de outubro a 25 de novembro de 2021, através do 

formulário disponível no site da Sulamérica Faculdade 

https://sulamericafaculdade.com.br/  com o título “Processo Seletivo Docente 2022.1”. 

As etapas do processo seletivo ocorrerão nas seguintes datas: 

1ª Etapa: Análise do Currículo Lattes. 

2ª Etapa: Entrevista Remota ou Presencial a ser agendada com cada candidato. 

3ª Etapa: Banca oral em horários individuais, que serão comunicados pela 

Coordenação Acadêmica. 

 

Divulgação do Resultado Final em até 48 horas após a finalização de todo o processo 

seletivo. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo e sem apresentação de todos os 

documentos exigidos. 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação das 

informações referentes aos resultados das etapas do processo seletivo pelos e-mails 

que forem fornecidos no momento da inscrição. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães-Bahia, 19 de outubro de 2021. 

 

 

 
Mariana Schwengber Rabelo 

Direção Geral 

https://sulamericafaculdade.com.br/

