EDITAL 001/2018
PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
SEDE LAGOA/ MESSEJANNA

A Coordenação do Curso de Fisioterapia da Faculdade Ateneu – FATE, sede Lagoa, no
uso de suas atribuições regimentais, divulga a realização do Processo Seletivo do curso
de graduação em Fisioterapia, por período determinado, para o semestre 2018.2.

1. DO OBJETIVO DA SELEÇÃO

1.1.

Vaga para preceptor destinada à seguinte disciplina:

- Estágio Supervisionado Hospitalar, a qual ocorrerá nos dias de segunda a sexta,
nos turnos manhã ou tarde. Para completar a carga horária contratada, o
preceptor poderá desenvolver outras atividades relativas aos estágios.
(Ressalta-se que o número de vagas dependerá do número de alunos
matriculados, de acordo com a ordem de classificação).

1.2. Vaga para docente destinada à disciplina :
- Neuroanatomia ; turnos manhã e noite ( 1 vaga)

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Poderão se inscrever candidatos que atendam aos seguintes requisitos:
I.

Ter bacharelado em Fisioterapia com a titulação de Especialista ou
Mestre (diploma obtido no exterior deve ser apresentado com
validação);

II.

Ter experiência profissional comprovada na área de, no mínimo, 12
(doze) meses;

2.2 As inscrições deverão ser realizadas no período de 28 .06 à 30.06
2.3 Exclusivamente no e-mail: coord.fisioterapia@fate.edu.br
2.4 . Serão aceitas inscrições até as 23:59 do dia 30.06.
2.5 Para inscrição, o candidato deverá enviar os seguintes documentos:



a) Ficha de inscrição (anexo I desse edital);
b) Cópia do Curriculum Lattes;
c) Cópias dos diplomas de Graduação e de Pós-graduação (reconhecidos ou
validados no Brasil).
2.6 O envio dos documentos de qualificação indicados no item anterior é
condição para participar da seleção.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 O processo de seleção será composto por 02 (duas) fases:
● Fase 01: Análise do currículo do candidato, de caráter eliminatório;
● Fase 02: Prova didática, de caráter classificatório, abrangendo aula e
arguição, seguida de entrevista, tendo essa fase peso 2.
3.2 O sorteio do tema para a prova didática da preceptoria será realizado dia
02.07, encaminhado por e-mail aos candidatos. Na oportunidade do
sorteio, também será sorteada a hora da aula.
3.3 O sorteio do tema para a prova didática para docente será realizado dia
03.07, encaminhado por e-mail aos candidatos. Na oportunidade do
sorteio, também será sorteada a hora da aula.
3.4 No dia 03.07 na hora sorteada, o candidato à preceptoria Estágio Hospitalar
deverá ministrar uma aula sobre o ponto sorteado em 20 minutos. Na
oportunidade, serão avaliadas as seguintes habilidades:
a) adequação do conteúdo ao tema sorteado;
b) domínio do conteúdo;
c) linguagem clara na exposição dos conteúdos;
d) dinamismo na aula;
e) integração da teoria e prática;
f) procedimentos didáticos adotados;
g) recursos didáticos adotados;

h) qualidade do plano de aula.

3.5 No dia 05.07 na hora sorteada, o candidato à docente Neuroanatomia deverá
ministrar uma aula sobre o ponto sorteado em 20 minutos. Na oportunidade,
serão avaliadas as seguintes habilidades:
a) adequação do conteúdo ao tema sorteado;
b) domínio do conteúdo;
c) linguagem clara na exposição dos conteúdos;
d) dinamismo na aula;
e) integração da teoria e prática;
f) procedimentos didáticos adotados;
g) recursos didáticos adotados;
h) qualidade do plano de aula.

3.6 Concluída a aula, a banca examinadora arguirá/entrevistará o candidato
durante 10 minutos.
3.7 Cada examinador atribuirá às habilidades da prova didática (item 3.4 e 3.5) e
arguição/entrevista (item 3.4) notas, cujo resultado será a média aritmética
das notas atribuídas pelos examinadores, com arredondamento para uma casa
decimal, tendo esse resultado peso 2.
3.8 Ficará reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o candidato
que obtiver na soma do resultado dos itens 3.4 e 3.5 nota inferior a 6,0 (seis),
como média dos 03 (três) examinadores.

4. RESULTADO
4.1 A média final de classificação dos candidatos resultará da média aritmética
das notas obtidas nas duas fases citadas no item 3.1.
4.2 Em caso de empate, serão observados, sucessivamente, os seguintes
critérios:
a) A maior nota obtida na prova de didática;
b) O maior período de tempo relativo à experiência profissional na área da
disciplina para qual o candidato fez a opção.

c) Já ser preceptor de práticas assistidas da Faculdade Ateneu.
4.3 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 06.07 na Sede Lagoa
da FATE e via email.
4.4 No dia 09.07 o candidato selecionado deverá comparecer à Coordenação do
Curso para receber orientações sobre a disciplina do curso de fisioterapia,
assinar o termo de ciente aprovação e ser encaminhado para o setor de
Recursos Humanos para o recebimento de orientações sobre documentos da
contratação. Em caso de não cumprimento da entrega de documentos
contratual, o professor selecionado será preterido pelo próximo classificado.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e
condições desse Edital.
5.2 O candidato que não comparecer no dia agendado para ministrar a aula de
sua prova didática será eliminado da seleção.
5.3 A banca examinadora será composta por 03 (três) membros: dois docentes
membros dos órgãos acadêmicos ou administrativos do Curso (Núcleo
Docente Estruturante – NDE, Conselho de Curso ou Coordenação de
Estágio) e a Coordenadora do Curso.
5.4 O resultado do processo seletivo desse edital terá validade pelo período de
01 (um) ano a partir da divulgação do resultado referido no item 4.3.
5.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica, em conjunto
com o Coordenador do Curso da disciplina pretendida.

Fortaleza, 27 de Junho de 2018.

__________________________________________________

Candice Monteiro Mariano
Coordenadora do Curso de Fisioterapia

____________________________________________________________
Rafaele Teixeira Borges
Coordenadora Geral de Estágios e CISA
ANEXO I – PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Opção de disciplina
( ) Estágio Supervisionado Hospitalar.
( ) Neuroanatomia
2. Disponibilidade de horário para a FATE
Dia(s): ___________________________________________________
Turno(s): _________________________________________________
3. Identificação
Nome: ___________________________________________________
Endereço: _________________________________________________
_________________________________________________________
Contatos: Residencial ( ) ____________ Celular ( ) _____________
E-mail: ___________________________________________________
4. Titulação, Área e Instituição de Ensino
( ) Graduação: ____________________________________________
( ) Especialização: _________________________________________
( ) Mestrado: _____________________________________________
( ) Doutorado: ____________________________________________
5. Documentos em cópia para entrega obrigatória nessa etapa
( ) Curriculum Lattes
( ) Diploma de Graduação
( ) Diploma(s) de Especialização
( ) Diploma de Mestrado
( ) Diploma de Doutorado

Fortaleza, ____ de __________________ de 2018.

_______________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO II – PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
EMENTAS DAS DISCIPLINAS

ESTÁGIO SUPERVISIONADO HOSPITALAR.
A disciplina se propõe a habilitar o aluno estagiário, sob supervisão e orientação do
preceptor/fisioterapeuta, a atuar na Prática Hospitalar. O aluno deverá participar da rotina de
atendimento de serviços Fisioterápicos em locais público e privados especializados e
instituições conveniadas que necessitam do atendimento fisioterapêutico a nível hospitalar. O
aluno atuará diretamente, avaliando, elaborando protocolos de tratamento e aplicando-os ao
paciente. O estagiário deverá passar por todos os setores de estágio oferecidos, participando
ainda de debates clínicos, seminários, estudos de caso, elaboração de trabalhos, pesquisas,
relatórios de atividades e trabalhos/avaliações de conclusão de curso.

NEUROANATOMIA
Organização do sistema nervoso e análise de sua formação embrionária; aprofundamento
acerca da anatomia macroscópica do SNC, SNP e SNA, correlacionando suas diversas
funções; meninges e líquor; ventrículos encefálicos; áreas funcionais do córtex cerebral,
proporcionando ao aluno a correlação entre anatomia e fisiologia; processo de
vascularização do SNC; Estrutura microscópica do SNC; organização morfofuncional dos
núcleos da base e da Formação reticular; conhecimento anátomo-funcional das vias
aferentes, eferentes e reflexas; neurorregeneração; plasticidade neural e sua aplicação
clínica.

ANEXO III – PROCESSO SELETIVO SELEÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
TEMAS A SEREM SORTEADOS PARA A 2ª ETAPA DA SELEÇÃO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO HOSPITALAR

VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA;
DESMAME;
VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA;
OXIGENOTERAPIA;
INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA;
DISTURBIO ÁCIDO-BÁSICO;
PROVAS DE FUNÇÕES RESPIRATÓRIAS;
TÉCNICAS E APARELHOS UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO
CARDIO-RESPIRATÓRIA;
SÍNDROME DO IMOBILISMO;
SARA;
MANOBRA DE RECUTAMENTO ALVEOLAR
ATELECTASIA;
PNEUMONIA;
PNEUMOTÓRAX;
DERRAME PLEURAL;
ASMA;
DPOC;
TEP;
TVP;
EDEMA AGUDO DE PULMÃO;
ICC;

IAM;
PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA TORÁCICA E ABDOMINAL ALTA;
PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDIOLÓGICA;
TRM;
TCE;
TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA
NEUROANATOMIA
CONCEITOS BÁSICOS DE FILOGÊNESE E EMBRIOLOGIA DO SISTEMA
NERVOSO
ANATOMIA MACROSCÓPICA DO SNC
ANATOMIA FUNCIONAL DO CÓRTEX CEREBRAL
GRANDES VIAS AFERENTES E EFERENTES

