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EDITAL 03/2019 

  

SELEÇÃO PARA PRECEPTORIA EM ENFERMAGEM 

Período de Inscrição: de 09 a 11 de setembro de 2019.  

Local: Faculdade IESM  

Av. Boa Vista, 700.  Bairro: Pq. São Francisco; CEP: 65631-350; Timon/MA. 

Fone: (99) 3212-3869. 

1 Objetivo 

O objetivo desse edital é a seleção de preceptores para atuação na graduação em 

Enfermagem. 

  

2 Pré-requisitos 

2.1 - Possuir Curso de Bacharelado em Enfermagem devidamente reconhecido pelo  

MEC; 

2.2 - Possuir carteira regularizada do Conselho de Enfermagem para atuar no Piauí 

e Maranhão; 

2.3 - Ter no mínimo 6 (seis) meses de formação; 

3 Público Alvo 

3.1 - Enfermeiros egressos da Faculdade IESM com mais de 6 (seis)  meses de 

atuação comprovada na área; 

3.2 - Enfermeiros não egressos com mais de 6 (seis)  meses de atuação 

comprovados na área. 



4 Número de vagas 

4.1 - Serão ofertadas 06 (seis) vagas.  

4.2 - As vagas serão prioritariamente para egressos da Faculdade IESM e caso não 

haja preenchimento por estes profissionais, serão preenchidas pelos Enfermeiros 

não egressos atendendo ao disposto no subitem 3.2 deste edital.  

5 Remuneração 

5.1 - Bolsa no valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) por mês, durante a vigência do 

edital. 

6 Período de Vigência 

 6.1 - Vigência de 3 (três) meses, de acordo com o cronograma a ser apresentado 

pela Coordenação do Estágio. 

7 Carga Horária Semanal 

7.1 - Os preceptores deverão desempenhar a carga horária de 30h (trinta horas) 

semanais. 

8 Inscrições 

8.1 - A solicitação da inscrição será efetuada de forma presencial na secretaria do 

Curso de Bacharelado em Enfermagem Faculdade IESM no período de 09 a 11 de 

setembro de 2019, no turno tarde, observados os dias úteis e horário local.  

9 Documentos necessários para inscrições 
• *Currículo Lattes atualizado e comprovado; 

• *Diploma de graduação em Enfermagem (cópia) 

• *Histórico Escolar (cópia) 

• *Carteira do Conselho de Enfermagem (cópia)  

 



* A ausência de qualquer documentação implica em desclassificação 

imediata do candidato. 

10 Etapas do Processo Seletivo 

A seleção ocorrerá em 02 (duas) etapas:  

1. Avaliação do Currículo Lattes (Fase classificatória) - (0 a 10 pontos) 

Serão considerados: experiência profissional e acadêmica; desempenho 

acadêmico verificado no histórico; apresentação de trabalhos em eventos; 

publicações de trabalhos em anais de eventos e periódicos; monitoria; 

participação em projetos de extensão; participação em projetos de pesquisa; 

publicação de livros ou capítulos; participação como bolsista ou voluntário de 

iniciação científica (PIBIC ou ICV); 

- Observação: Cada subitem valerá 1 ponto  

2. Entrevista (Fase eliminatória) - (0 a 10 pontos) 

- A entrevista será individual, realizada por uma banca avaliadora; 

- Os candidatos aprovados na 2ª etapa devem comparecer em local e horário 

previsto no quadro abaixo.  

- O candidato que chegar atrasado estará automaticamente desclassificado. 

11 Resultado Final 

11.1 - A Classificação final dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente, 

resultante do somatório do total de pontos obtidos na Análise do Currículo e 

Entrevista. 



11.2 - Em caso de empate no resultado final, o desempate ocorrerá em observância 

se é egresso da Faculdade IESM e a maior obtida pelo candidato nas etapas do 

processo seletivo, de acordo com a seguinte ordem de precedência:  

a) Egresso da Faculdade IESM; 

b) Maior nota na Entrevista; 

c) Maior nota obtida na Prova; 

d) Maior nota obtida na análise do Currículo. 

CRONOGRAMA 

* Todas as etapas terão resultados enviados por e-mail institucional e serão afixados 

no mural da Faculdade IESM. 

Timon, 09 de setembro de 2019 

________________________________________________ 
Cristiano de Assis Silva 

Diretor Acadêmico da Faculdade IESM 

__________________________________________________ 
Ariane Gomes dos Santos 

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Enfermagem – Faculdade IESM 

____________________________________________________ 
Izabel Luiza Rodrigues de Sousa Viana 

ETAPA DATA HORÁRIO

Inscrições 09 a 11/09/19

Seg. a Sex. - 14h às 

18h. 

Resultado da homologação das 

inscrições
12/09/19 08h às 11h

Entrevista 12/09/19 14h às 17h

Resultado final 12/09/19 17h30min. às 23h55min

Reunião com aprovados 13/09/19 14h às 17h



Coordenadora de Estágio do Curso de Bacharelado em Enfermagem – Faculdade 
IESM 


