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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRECEPTOR 

 

A Pró-Reitoria de Graduação do Centro Universitário Redentor, no uso de suas atribuições 

regimentais e estatutárias, em ato conjunto com Pró-Reitoria Administrativa e Financeira, com vistas 

a contratação imediata, tornam pública a realização de processo seletivo de Preceptor de Estágio de 

Fisioterapia.  

1. São requisitos à candidatura: 

a) Ter diploma de graduação em fisioterapia em instituição oficial brasileira ou se estrangeira, 

com revalidação pelas autoridades brasileiras, na área de competência da disciplina a ser 

ministrada; 

b) Ter titulação mínima de Especialista, com certificado de pós-graduação lato sensu, de acordo 

com o estabelecido na Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001, expedido por 

instituição oficial brasileira, ou se estrangeira, com revalidação pelas autoridades brasileiras, 

com experiência e especialização na área de Fisioterapia Hospitalar; 

c) Demonstrar domínio nos temas constantes da ementa da disciplina correlacionando com a 

prática de estágio, capacidade e potencial para realizar atividades de ensino e outras 

atividades acadêmicas de maneira independente e cooperativa. 

 

2. As inscrições serão realizadas entre os dias 04 de julho e 12 de julho de 2022. Os candidatos 

deverão enviar os seguintes documentos para os e-mails rh.curriculos@uniredentor.edu.br , 

douglas.ferreira@uniredentor.edu.br   com o nome da vaga pretendida: COORDENAÇÃO DE 

FISIOTERAPIA 

a) Curriculum Vitae modelo Lattes – CNPq, atualizado;  

b) Portfólio;  

c) Diploma de Graduação e Certificado/ Diploma de comprovação da titulação informada; 

 

3. Será constituída uma Comissão de Avaliação para o fim específico do processo seletivo composta 

por três membros, selecionados pela Pró-Reitoria de Graduação. O processo seletivo será 

realizado em duas etapas, a saber: 

a) Primeira Etapa: Análise de currículos, portfólios e planos de ensino. 

b) Segunda Etapa: Aula-prova e entrevista. 
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3.1. A aula-prova terá duração de 15 minutos e serão avaliados tanto o conteúdo, as formas de 

apresentação e comunicação, quanto a adequação ao projeto pedagógico. 

3.2. A entrevista terá duração de 30 minutos e serão avaliados a disponibilidade do candidato, a sua 

intenção de interagir com as demais disciplinas do curso, bem como, sua experiência profissional 

e/ou acadêmica.  

 

4. O presente Edital destina-se a cadastro de reserva, sendo certo que a participação no certame e 

sua aprovação não assegura ao candidato direito à contratação que fica condicionada à aprovação 

pela Pró-Reitoria de Graduação na forma da Portaria nº 55, de 04 de outubro de 2017, à oferta de 

vagas e a abertura de turmas. 

5. O processo de seleção observará o seguinte cronograma: 

a) 04 de julho de 2022 – Divulgação do edital 

b) 12 de julho de 2022 – Prazo final para envio das inscrições 

c) 14 de julho de 2022 - Divulgação dos aprovados na primeira etapa e quadro de horários 

para as entrevistas 

d) 19 de julho – às 10h - Entrevista para os classificados na primeira etapa. 

e) 21 de julho de 2022 - Resultado final da seleção 

f) 25 de julho de 2022 – Entrega de documentos 

6. O processo de seleção será regido pelas regras contidas neste edital, pelas normas institucionais – 

Regimento Interno, Estatuto e normas administrativas e à legislação vigente. Os casos omissos serão 

tratados pela Congregação. 

 

  

 
 
 

Aline Cunha Gama Carvalho 
Pró-Reitora de Graduação 
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ANEXO I: Quadro de ementas, cargas horárias e titulação exigida por vaga 
 
 

COMPONENTE CARGA 
HORÁRIA PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 270 7º 

EMENTA: 

Proporciona aos acadêmicos estagiários a oportunidade de buscar através das atividades práticas 
o comprometimento com a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, da 
família, da comunidade no contexto de suas circunstâncias políticas, econômicas, sociais e 
biológicas, através de avaliações, e intervenções clínicas em âmbito de saúde pública, fisioterapia 
clínico/ambulatorial e hospitalar, oportunizando a visualização da realidade do exercício 
profissional do fisioterapeuta, sendo elemento importante e dinamizador na formação profissional, 
proporcionando situações de vivência ambulatorial e hospitalar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DELISA, J. A.; et all. Medicina de Reabilitação: princípios e práticas. 3 ed. São Paulo: Manole, 
2002. 

HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2003. 

UMPHRED, D.; et. aL. Reabilitação neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DELIBERATO, Paulo C.P. Fisioterapia preventiva. São Paulo: Manole, 2002. 

JOHNSTON, Patrick G.; McDERMOTT, Ultan; RUSSELL, Hilary; KEE, Frank. Oncologia. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

SAAD, Edson A. Tratado de cardiologia: semiologia. RIO DE JANEIRO:Guanabara Koogan,2003. 

STOKES, M. Neurologia para fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2000. 

WEST, G. S. Segredos em Reumatologia. 1ª ed. São Paulo: Artmed, 2001. 

 

Periódicos: 

Jornal Brasileiro de Pneumologia: http://www.jornaldepneumologia.com.br/ 

Fisioterapia e Pesquisa: http://rfp-ptr.com.br/ 

Fisioterapia em Movimento: http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rfm 

 


