
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 

EDITAL Nº 24/2022 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO CURSO DE FORMAÇÃO 

DOCENTE EM CURRÍCULO INTEGRADO COM ÊNFASE EM 

METODOLOGIAS ATIVAS PARA INÍCIO EM 2023 

 

A Faculdades Pequeno Príncipe (FPP), no uso das atribuições que lhe confere, 

torna pública a abertura de inscrições para a seleção de candidatos, com vistas 

à possibilidade de contratação para futuro cargo de professor na Instituição, para 

ingresso a partir do primeiro semestre de 2023, por meio deste Edital.   

 

1. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 

CURSO DE FORMAÇÃO 

 

1.1 O processo de 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 

em Currículo Integrado com ênfase em Metodologias Ativas voltado às 

necessidades da instituição.  

 3ª fase – inscrição dos profissionais selecionados no Curso de Formação 

Docente com duração de 60 horas, a ser realizado a partir do mês de 

fevereiro/2023 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.   

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

 

2.1. A seleção disponibiliza abertura para inscrição de 100 profissionais, os quais 

terão seus documentos entregues na primeira fase, analisados por uma 



Comissão de Avaliação, a qual deverá selecionar 60 inscritos para fins de 

participação no Curso de Formação Docente. 

2.2. Os candidatos selecionados nesta primeira fase, deverão participar do curso 

de formação docente, o qual contará com 60 vagas. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 18/11/2022 a 20/01/2023. 

3.2 O link para realizar a inscrição é: 

https://aee8ac.mannesoftprime.com.br/extensao/extensao_precadastro.php?TI

PO_TURMA_ESPECIAL=17&TURMA_ESPECIAL=1341 

3.3. Não haverá nenhum custo aos candidatos, tanto no processo de seleção 

quanto na participação no curso.   

3.4. É imprescindível que todos os documentos relacionados no Anexo 1 sejam 

enviados/anexados no ato da inscrição (digitalizados em um único arquivo .pdf 

e legíveis). 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. A homologação documental consistirá na análise da documentação 

anexada no ato da inscrição, conforme anexo 1, até o dia 20/01/2023. 

4.2. O resultado da análise documental será divulgado no dia 23/01/2023, no 

site: www.fpp.edu.br,  a partir das 16 horas. 

4.3. Os profissionais selecionados deverão realizar suas matrículas em link a 

ser divulgado juntamente com a homologação, no período de 24/01/23 a 

31/01/23. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

 

5.1. As datas de realização das inscrições, das etapas do processo seletivo, 

bem como da divulgação do respectivo resultado, constam do quadro abaixo: 

 

https://aee8ac.mannesoftprime.com.br/extensao/extensao_precadastro.php?TIPO_TURMA_ESPECIAL=17&TURMA_ESPECIAL=1341
https://aee8ac.mannesoftprime.com.br/extensao/extensao_precadastro.php?TIPO_TURMA_ESPECIAL=17&TURMA_ESPECIAL=1341
http://www.fpp.edu.br/


DATA ETAPA HORÁRIO 

18/11/22 

a 20/01/23 

Período de inscrições de interessados 

para seleção, com envio de arquivo com 

documentação 

Até 16 horas 

20/01/23 a 

22/01/23 

Análise da documentação realizada pela 

comissão de Avaliação documental 
Até 12 horas 

23/01/23 Homologação das inscrições Até 12 horas 

23/01/23 

Publicação da relação com os nomes dos 

selecionados para participarem do Curso de 

Formação Docente 

Após 16 

horas 

24/01/23 a 

31/01/23 

Período de inscrições para participação 

no Curso de Formação Docente 
Até 16 horas 

03 e 

04/02/23 
Início do Curso de Formação Docente 

Noite/ 

manhã 

 

6. DAS ÁREAS E CURSOS ENVOLVIDOS 

 

6.1. Área Básica - Fisiologia, Imunologia Clínica, Microbiologia, Genética, 

Patologia, Anatomia, Embriologia. 

6.2. Áreas Específicas: 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.  

6.3. Cursos: cursos da área da saúde.  

 

 

Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 

Faculdades Pequeno Príncipe 

 

 

Curitiba, novembro de 2022. 



ANEXO 1   

 

Apresentar no ato da inscrição:   

 

1. Carta de intenções para a Docência/ (justifique porque deseja ser docente na 

FPP)   

2. Cópia da carteira de identidade ou carteira profissional   

3. Currículo Lattes   

4. Cópia do diploma de conclusão do curso 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) 

 

ATENÇÃO: Todos os documentos solicitados deverão estar compilados em um 

único arquivo em PDF. 


