EDITAL Nº 01/2021 DE 15 DE ABRIL DE 2012 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES
PARA O PERÍODO 2021/2 CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE DE
TECNOLOGIA DE TERESINA – CET

A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Teresina –CET, no uso de suas atribuições e
em conformidade com o Edital N.º 01/2021- Faculdade - CET, resolve:
Art. 1° Retificar o item 3.3 - Critérios: acrescentar em seus subitens os: subitens: 4. e
4.1. E o item IV – DO RESULTADO D0 PROCESSO DE SELEÇÃO, fazendo a correção da
somatória da nota final.

Onde se lê:
3.3.Critérios:
3.3.1. Apresentar Plano de Aula sobre assunto sorteado com base na ementa da
disciplina que o candidato(a) pretende ministrar;
3.3.2. Análise do Plano de aula (objetivos, conteúdos, metodologia, recursos
tecnológicos, avaliação e bibliografia);
3.3.3. Correção de conteúdo (significação, importância e atualidade e inovação);
3.3.4. Recursos metodológicos e tecnológicos utilizados durante a aula;
3.3.5. Escala de avaliação: de 0 (zero) a 10 (dez).
3.3.6. Será eliminado o candidato (a) que fugir ao tema sorteado, não ocupar todo o
tempo de aula, não apresentar plano de aula.
Leia-se:
3.1. Apresentar Plano de Aula sobre assunto sorteado com base na ementa da disciplina
que o candidato(a) pretende ministrar;
3.3.2. Análise do Plano de aula (objetivos, conteúdos, metodologia, recursos
tecnológicos, avaliação e bibliografia);
3.3.3. Correção de conteúdo (significação, importância e atualidade e inovação);
3.3.4. Recursos metodológicos e tecnológicos utilizados durante a aula;
3.3.5. Escala de avaliação: de 0 (zero) a 10 (dez).
3.3.6. Será eliminado o candidato (a) que fugir ao tema sorteado, não ocupar todo o
tempo de aula, não apresentar plano de aula.
4. Curriculum Vitae no modelo Lattes, comprovado; (www.cnpq.br); com titulação de
pós graduação, (stricto sensu).
4.1. Escala de avaliação: de 0 (zero) a 10 (dez).

Onde se lê:
IV – DO RESULTADO D0 PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1 Para cálculo da nota final do processo seletivo, será utilizado a média aritmética
obtida pela seguinte fórmula:
NF= (NC+NPD)/3
NF= (Soma das notas da análise de curriculum vitae+nota do Plano de Trabalho
Acadêmico + Nota da prova didática atribuída pelos membros da banca de
seleção) /3.
Sendo que:
NF=Nota Final;
NC= Nota da análise de Curriculum Vitae;
NPTA= Nota do Plano de Trabalho Acadêmico;
NPD=Nota da Prova didática;
4.2 Data: 17/05/2021.

Leia-se
IV – DO RESULTADO D0 PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 Para cálculo da nota final do processo seletivo, será utilizado a média aritmética
obtida pela seguinte fórmula:
NF= (NC+NPD)/2
NF= (Soma das notas da análise de curriculum vitae + Nota da prova didática
atribuída pelos membros da banca de seleção) /2.
Sendo que:
NF=Nota Final;
NC= Nota da análise de Curriculum Vitae;
NPD=Nota da Prova didática;
4.2 Data: 17/05/2021.

Teresina, 06 de maio de 2021.

