
EDITAL Nº 028/17 
 

 
A Faculdades Pequeno Príncipe (FPP), no uso das atribuições que lhe confere, torna 
pública a abertura de inscrições para a seleção ao cargo de professor nos cursos da 
Faculdade, com enfoque ao Curso de Medicina por meio deste Edital. 
 
 
Da inscrição: 
 
• As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h00 do dia 30/10/2017 até às 

20h do dia 14/11/2017 e devem ser protocoladas na recepção da FPP.  
• Não haverá custo aos participantes. 
• Para inscrição o candidato deve entregar: 2 cópias do Memorial e 2 cópias  do 

Currículo Lattes atualizadas em substituição do currículo apresentado na inscrição 
para o Curso de Formação Docente. 
 

Da seleção: 
 
A seleção constituirá de três fases: 
 
1ª fase – Ter realizado o Curso de Formação Docente cumprindo a frequência mínima 
exigida e ter aprovada a sua participação, com peso 4; 

2ª fase – 18/11/2017 das 9h00 às 12h00 - Prova teórica com a escolha de dois temas, 
sendo cada um dos temas de diferentes áreas, conforme anexo, com peso 3; 

3ª fase – Dias 20 e 22/11/2017– em horários pré-agendados na recepção (turnos 
manhã, tarde e noite) – Defesa de Memorial com peso 3.  

Por Memorial entende-se a análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as 
experiências pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras 
informações pertinentes à vida acadêmica e profissional, indicando motivações e 
significados, considerando o Curso de Formação concluído.  

A documentação permanecerá depositada no Protocolo da Faculdades Pequeno 
Príncipe por até 90 (noventa) dias, não havendo manifestação por parte dos inscritos 
para retirada da respectiva documentação, a mesma será descartada para reciclagem. 

 
Das vagas: 
 
Os candidatos aprovados poderão compor sua carga horária com as seguintes 
atividades semanais, de acordo com as necessidades do currículo do Curso de 
Medicina vigente: 

 
Atividades tutoriais  
Atividades práticas (laboratórios e ensino clínico) 
Módulo de Habilidades Médicas e de Comunicação (HMC)  
Módulo de Integração Ensino e Comunidade (IEC)  
Seminário Integrador (SI) 

 
Poderão ser agregadas às cargas horárias finais, segundo indicação da IES, horas 
relativas a: 
 

Reuniões de acompanhamento/planejamento dos módulos 
Participação de comissões institucionais 



 
A preferência da contratação dar-se-á ao docente que compor maior carga horaria 
semanal. 
 
Da prova teórica 

A prova teórica tem como objetivo avaliar o conhecimento do candidato em área 
específica articulado à proposta curricular da Faculdades Pequeno Príncipe (FPP). Por 
se tratar de um Currículo Integrado, o candidato aprovado poderá atuar nas diversas 
atividades propostas. 
Após a escolha de 2 temas pelo candidato, sendo cada um dos temas de diferentes 
áreas, os mesmos terão 3 horas para versar sobre os temas em prova discursiva.  
Não será permitido o uso de celulares, tabletes ou laptops, ou material de consulta. 
Será permitido atraso, no entanto o horário de término da prova não será alterado. 

Dos temas para prova teórica: 
 
AREA 1          
1. Fisiologia e a farmacologia geral da dor 
2. Mecanismos fisiopatológicos de dor aguda e crônica 
3. Caracterização e diagnóstico da dor 
4. Conceitos essenciais de anestesiologia 
5. Tratamentos clínicos, cirúrgicos e complementares para dor  
  
AREA 2 
1. Manifestações clínicas das doenças inflamatórias relacionadas às fases do ciclo 

vital 
2. Inter-relações fisiopatológicas das doenças autoimunes e articulares inflamatórias 

mais prevalentes 
3. Febre de origem indeterminada 
4. Repercussão pessoal, familiar e social das doenças inflamatórias agudas e 

crônicas 
5. Notificação obrigatória ao Ministério da Saúde para doenças infecciosas, sua 

importância, condutas preconizadas e o impacto na atenção à saúde. 
  
AREA 3  
1. Método clínico centrado na pessoa 
2. Princípios do trabalho na Estratégia Saúde da Família 
3. Ferramentas da saúde da família 
4. Reflexão sobre a clínica ampliada 
5. Promoção da saúde 
  
AREA 4  
1. Emergências clínicas prevalentes (neurológica, cardíaca, respiratória e renal) 
2. Emergências pediátricas prevalentes (neurológica, cardíaca, respiratória e renal) 
3. Emergências obstétricas prevalentes (clínica e cirúrgica) 
4. Emergências cirúrgicas prevalentes (torácica e abdominal) 
5. Atendimento inicial ao trauma 
  
AREA 5  
1. Fisiologia da coagulação 
2. Distúrbios da hemostasia 
3. Princípios da anticoagulação 
4. Diagnóstico e manejo do Choque 
5. Avaliação do paciente com anemia  



 
AREA 6  
1. Planejamento familiar, conceito e legislação. 
2. Diagnóstico e conduta de doenças prevalentes do homem em seu ciclo vital 

(clínicas e cirúrgicas) 
3. Doenças prevalentes na mulher em seu ciclo vital (clínicas e cirúrgicas) 
4. Doenças sexualmente transmissíveis: diagnóstico e tratamento 
5. Investigação da infertilidade do casal 
 
 
AREA 7 

1. Fundamentos do raciocínio clínico  
2. Fundamentos da comunicação profissional e interprofissional 
3. Fundamentos de radiologia e escolha adequada de exames radiológicos 
complementares 
4. Doenças dermatológicas mais frequentes 
5. Manifestações externas das afecções sistêmicas e sua investigação 

 
 
ÁREA 8 
1. Doenças associadas à desnutrição, diagnóstico e tratamento. 
2. Doenças associadas à obesidade, diagnóstico e tratamento. 
3. Diabete Melito, diagnóstico e tratamento. 
4. Fisiopatologia das alterações da tireoide e diagnóstico diferencial. 
5. Tumores neuroendócrinos, diagnóstico e investigação complementar 
 
 
 
 
Da Defesa de Memorial 
 
A Banca de defesa de Memorial ocorrerá nos dias 20 e 22/11/2017, em horário pré-
agendado pelo candidato na recepção (turnos manhã, tarde e noite). 
 
A defesa do memorial terá a duração de 10 minutos para apresentação, seguida de 10 
minutos de arguição sobre o mesmo e sobre o Currículo Lattes pelos membros da 
Banca. 
 
Do Resultado 
 
O resultado sairá em Edital na FPP no dia 29/11/2017 até 17 horas, no site da 
instituição. 
 
 
Casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da FPP. 
 
 
Maiores informações pelo telefone 3310-1500. 
 
 

Direção Geral  
Faculdades Pequeno Príncipe 

 
 


