
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 08/2021

A Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, informa que estão abertas as inscrições para seleção pública e contratação em regime de
C.L.T. de profissional para a função docente, em horário de trabalho definido pela Direção da FEMA, conforme exigências descritas nas Normas para
Editais de Seleção Pública de Docentes.
As Normas para Editais de Seleção Pública de Docentes, a relação das vagas, as exigências de cada vaga e os temas para provas encontram-se à
disposição dos interessados, no Recursos Humanos da FEMA – Bloco V e na Internet no endereço www.fema.edu.br.
Conforme Deliberação do Conselho Curador da FEMA de 14/08/2007, o enquadramento será no cargo objeto desta Seleção Pública.
Os candidatos deverão ter Curriculum Lattes registrado e atualizado no CNPq.
O candidato aprovado deverá frequentar o curso de Capacitação em Metodologias Ativas.
Somente poderá ser contratado pela FEMA o candidato aprovado que não tiver impedimento relativo à cumulação cargos/empregos, ativos e inativos 
junto à administração pública. Poderá ser exigida documentação comprobatória, bem declaração em próprio punho.
O candidato que venha a ser admitido, firmará contrato de trabalho com prazo determinado até 03/07/2021, e a critério do Diretor Executivo da
FEMA, poderá o contrato, ser convertido em prazo indeterminado.
No ato da inscrição, o candidato aprovado deverá entregar uma declaração de disponibilidade de horário para assumir o conjunto de aulas oferecidas.
Instruções para a prova Prática: O candidato deverá escrever uma Situação Problema, relacionada ao tema sorteado para a prova prática a ser
simulada no dia de tal prova que será entregue à banca; o candidato deverá construir um “check list”, com todos os desempenhos esperados para
resolver a situação simulada (referente ao tema sorteado), fundamentado em protocolos pré-estabelecidos que será entregue à banca; o candidato
deverá definir a etapa do curso de medicina em que aplicaria a simulação; o candidato terá 30 minutos para realizar a prova prática, sendo: a) 15
Minutos para conduzir a simulação da Situação Problema escrita por ele; b) 15 Minutos para realizar o “debriefing” e o “feedback” aos estudantes
simulados; Para a realização da Prova Prática serão disponibilizados aos candidatos: a) Dois atores para desempenhar o papel de estudante; b) Um
simulador de baixa fidelidade; c) Materiais para aplicação do protocolo da urgência e emergência traumática e clínica.
As inscrições serão recebidas de 01/02 a 05/02/2021, no Recursos Humanos da FEMA (horário de atendimento da seção, das 8h às 12h e das 13h30 
às 16h30), bloco V, na Avenida Getúlio Vargas, 1200, Assis-SP. O sorteio dos temas, as Provas Escritas e Didáticas ou Práticas serão no campus da 
FEMA em data a ser divulgada junto com as inscrições Deferidas / Indeferidas.
A taxa de inscrição é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em espécie.

Vagas Cargo Remuneração
(por hora/aula)

Disciplina Aulas Semanais Exigências
mínimas

01 Professor III R$  68,72
Ciências da Saúde – Medicina – Internato – Urgência e 
Emergência 04 horas/aula Conforme Anexo I

 Assis, 28 de janeiro de 2021
Arildo José de Almeida
Presidente da FEMA
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ANEXO I
SELEÇÃO PÚBLICA DE DOCENTES

Área: Ciências da Saúde - Medicina

Disciplina: Internato – Urgência e Emergência

Requisitos:
- Graduação em Medicina e
- Residência Médica ou Especialização reconhecidas pelo MEC na área de Urgência e Emergência ou Clínica Médica ou Clínica 
Cirúrgica.
- Mestrado na Área da Saúde.

Número de vagas: 01 (uma)

Prova Teórica
Temas:
1. Avaliação de ensino-aprendizagem em metodologias ativas em ciências médicas.
2. Habilidades de comunicação com metodologias ativas em ciências médicas.
3. Habilidades de informática com metodologias ativas em ciências médicas.
4. Habilidades clínicas e simulação realística com metodologias ativas em ciências médicas;
5. Habilidades cirúrgicas com metodologias ativas em ciências médicas.
6. Princípios e funcionamentos dos grupos tutoriais da aprendizagem baseada em problemas;
7. Princípios e funcionamento do laboratório morfofuncional em metodologias ativas;
8. Princípios básicos e organização do SUS;
9. Incidentes críticos em tutoriais de grupos pequenos na aprendizagem baseada em problemas;
10. Como organizar módulos de ensino nos currículos integrados.
Prova Didática (os candidatos farão uma prova em ambiente de simulação em uma situação de emergência, sendo observado 
por 03 avaliadores da área)
Temas:
1. Reanimação Cardiopulmonar (RCP), modalidade Atividade Elétrica Sem Pulso
2. Reanimação Cardiopulmonar (RCP), modalidade Fibrilação Ventricular
3. Paciente Poli traumatizado.
4. Vítima de Queimaduras por líquido superaquecido (70% de área corporal)
5. Crise Convulsiva
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ANEXO V
Nome do candidato: ___________________________________________________________________________________________________________________

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA - ASPECTOS PASSÍVEIS DE OBSERVAÇÃO
Membro 1 Membro 2 Membro 3 Observação

B1 - Planejamento da Aula Didática – Simulação da Prática:
- Construção da Situação Problema compatível com a técnica de simulação
- Construção do check list contendo os desempenhos esperados para a série do curso de medicina definido pelo candidato e con-
siderando o tempo determinado para atendimento (15 minutos)
- O candidado definiu a série do curso em que será aplicada Situação Problema
- O check list contém atributos cognitivos, psicomotores e atitudinais
- O candidato entregou à Banca a Situação Problema e o check list.

B2 – Desenvolvimento da Simulação da Prática (duração de 15 minutos):
- Acolheu o estudante e explicou como será a atividade
- Esclareceu ao estudante a Situação que será simulada e o cenário
- Forneceu informações aos questionamentos do estudante sobre o quadro clínico, demonstrando coerência com as atitudes e condutas  
do estudante
- Demonstrou conhecimento do protocolo de atendimento atualizado à situação simulada
- Atuou com postura acolhedora, ética e que favoreceu o aprendizado do estudante durante a simulação

B3 – Pós Simulação da Prática (duração de 15 minutos):
- Realizou o Debriefing: questionou os sentimentos do estudante durante a simulação; questionou sobre o quê o estudante fez e gostou 
muito e o quê faria melhor.
- Realizou o Feedback ao estudante: utilizou o checklist para dar a devolutiva ao esrtudante sobre seu desempenho, demonstrando 
clareza e objetividade; atuou com ética e postura acolhedora construindo um ambiente favorável ao aprendizado.

R. Total das notas atribuídas   ( B1 + B2 + B3 )

N. Nota de cada membro da Banca Examinadora                  ( R / 3 ) N1= N2= N3=

Cada membro da banca deverá dar uma nota para cada item acima

Após a atribuição de cada nota pelos membros da banca o resultado final da prova didática será obtido através da média aritmética simples do resultado da prova didática atribuída por cada membro

da banca.

MB2 = [ ( N1 + N2 + N3 ) / 3 ] = __________

Sendo MB2 o resultado final da prova didática
N1, N2, N3 a nota atribuída individualmente pelos membros da banca examinadora.

Assinatura membros da banca:

______________________________________________                               __________________________________________________                            ____________________________________________
                                MEMBRO 1                                                                                                  MEMBRO 2                                                                                       MEMBRO 3
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