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EDITAL Nº 007/2022  

    

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA 

 

 A Diretora Presidente da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, Celia Badari Goulart, torna 

pública o edital EXTERNO para seleção e contratação de Professor Assistente temporário, entre os meses 

de março a junho, para o Cursos de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança 

Paulista, pelo regime da CLT. 

 

1.DAS INSCRIÇÕES 

1.1. O candidato deverá enviar por e-mail os seguintes documentos: 

 - Link do Currículo Lattes atualizado;  

 - Carta de apresentação e interesse;  

 1.2. Todas as inscrições DEVEM ser enviadas para o e e-mail da faculdade faculdade@fesb.edu.br e 

também para a coordenação coordmed@fesb.edu.br  

1.3. Colocar no título do e-mail “Vaga Professor Assistente Medicina Veterinária” 

1.4. O prazo para o envio da documentação é até 02/03/2021 às 12h.  

1.5. Não serão aceitas inscrições que não cumprirem com todos os requisitos deste edital. 

1.6. Oportunidade para profissionais com necessidades especiais desde que compatível com as funções do 

cargo (lei nº. 8213/91). 

2. DAS VAGAS 

 

2.1 O quadro de vagas se encontra abaixo: 

 

CURSO DISCIPLINA CH* HORÁRIO VAGAS 

MEDICINA 

VETERINÁRIA 
Professor Assistente 

 
20 

Conforme planejamento das 

aulas (curso integral e 

noturno) 

1 

 

 

*CH: Carga horária semanal em hora/aula 
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3.DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

3.1. A seleção constará de análise de currículo, seguido de entrevista (apenas currículos selecionados). 

3.2 Na análise curricular, os candidatos deverão cumprir os requisitos: 

 - Médico Veterinário; ter participado de projetos de iniciação científica ou similares e programas de 

monitoria, programas de aprimoramento, como também assistência clínica veterinária de espécies 

domésticas e selvagens;  

 - Além de disponibilidade para atender o número de horas exigidas no curso integral e noturno.; 

 - Desejável experiência acadêmica preferencialmente na prática laboratorial;  

 - Docência em ensino médio; técnico e/ou de graduação. 

3.3. O candidato selecionado na análise curricular será comunicado sobre a entrevista via e-mail. 

3.4  A entrevista será realizada presencialmente no dia 04 de março (horário confirmado por e-mail) 

3.5. A banca examinadora será composta pela Diretoria Acadêmica, Coordenação do Curso, Representante 

docente e Recursos Humanos. 

4. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

4.1. Os candidatos serão notificados por e-mail do resultado da seleção. 

4.2. Não caberão recursos sobre a decisão da banca examinadora. 

 

 

 

 

Bragança Paulista, 25 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Celia Badari Goulart 

Diretora Presidente da FESB. 

 

 

 

 

 


