
EDITAL Nº 029/2018 
 

A Faculdades Pequeno Príncipe (FPP), no uso das atribuições que lhe confere, 
torna pública a abertura de inscrições para a pré-seleção para o futuro cargo de 
professor no Curso de Medicina (autorizado pela Portaria nº 170, de 13 de 
março de 2014), para ingresso, a partir do segundo semestre de 2019, por 
meio deste Edital. 
A pré-seleção contará com três fases: 
 
1ª fase – inscrição dos interessados, incluindo carta de intenção para atuar na 
docência nesta instituição, documentação comprobatória de formação, 
aperfeiçoamento e outros conforme relação no Anexo 1. 
2ª fase – seleção dos currículos para inscrição ao Curso de Formação 
Docente e Preceptor com ênfase em Metodologias Ativ as voltado às 
necessidades da instituição. 
3ª fase – participação no Curso de Formação Docente e Preceptor com 
ênfase em Metodologias Ativas , com duração de 56 horas, a ser realizado a 
partir do mês de abril/2019 com periodicidade quinzenal (às sextas feiras de 
18:00 às 22:00 e sábados de 8:00 às 12:00). Frequência mínima de 75% para 
obtenção do certificado, sendo este, um dos critérios de seleção à Docência. 
 
As inscrições serão realizadas no período de 10/01/2019 a 11/03/2019 para 
docentes vinculados à FPP e para profissionais externos à FPP e devem ser 
protocoladas na recepção da FPP.  
O Curso disponibiliza 60 vagas.  
Não haverá nenhum custo aos candidatos.  
 
Datas do Curso de Formação Docente e Preceptor com ênfase em  
Metodologias Ativas :  
 

• PBL 

o 5 e 6 de abril/19 

o 12 e 13 de abril/19 

o 17 e 18 de maio/19 

o 24 e 25 de maio/19 

• PRECEPTORIA 

o 7 e 8 de junho/19 

o 28 e 29 de junho/19 

o 05 e 06 de julho/19 

 
Áreas envolvidas:  
 
Área Básica - Fisiologia, Imunologia Clínica, Microbiologia, Genética, 
Patologia.  
Áreas: Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, 
Medicina de Família, Saúde Coletiva, Medicina do Trabalho, Medicina Legal e 
Medicina de Urgência e Emergência e todas as especialidades de cada área. 
 
Mais informações pelo telefone 3310-1500 e no site www.fpp.edu.br 
(Anexo 1 – Carta de intenções e documentos pessoais e profissionais) 
 



Direção Geral Faculdades Pequeno Príncipe 
 

ANEXO 1 
Apresentar no ato da inscrição: 
1. Carta de intenções para a Docência/Preceptoria no Curso de Medicina 
(justifique porque deseja ser docente do Curso de Medicina na FPP) 
2. Cópia da carteira de identidade ou carteira profissional 
3. Currículo Lattes 
4. Cópia do diploma de conclusão do curso de medicina ou diploma de 
conclusão de ensino superior em áreas afins, que atendam aos requisitos das 
áreas citadas neste Edital. 
5. Cópia de diplomas de cursos de pós-graduação (Lato e/ou Stricto Sensu) 

 
 

 

 

 


