DIRETORIA GERAL
RETIFICAÇÃO Nº 02- Edital GDG 01/22-FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
ADJUNTO DOUTOR No edital supra referido,
Onde se lê:
Cargo 01: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS HUMANAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO – Psicologia da Saúde: docência, pesquisa, gestão e extensão de
serviços na área de Psicologia da Saúde, com enfoque em Terapia CognitivoComportamental.
Requisitos mínimos:
- Graduação em psicologia
- Curso de Aprimoramento ou de Aperfeiçoamento em Psicologia da Saúde - Doutorado em
Ciências da Saúde (foco da pesquisa: psicologia da saúde)
- Experiência em ensino de graduação na disciplina Psicologia da Saúde (atenção básica à alta
complexidade)
- Credenciamento em programa de pós-graduação stricto sensu em Psicologia e Saúde
- Experiência em supervisão em Psicologia da Saúde (mínimo: 3 anos)
- Experiência em gestão de serviço de psicologia em instituição de saúde (mínimo: 2 anos)
Cargo 02: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS HUMANAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO – Psicologia Clínica e da Saúde Atividades: docência, pesquisa e
extensão de serviços nas áreas de Psicologia Clínica e da Saúde, com enfoque em Análise do
Comportamento.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em psicologia
- Curso de Aprimoramento ou de Aperfeiçoamento em Psicologia da Saúde - Doutorado em
Ciências da Saúde (foco da pesquisa: psicologia da saúde)
- Experiência em ensino de graduação nas disciplinas: Bases Filosóficas da Psicologia,
Análise Experimental do Comportamento, Análise Aplicada do Comportamento.

- Experiência em supervisão em Psicologia da Saúde e Psicologia Clínica (enfoque: Análise
do Comportamento)
- Credenciamento em programa de pós-graduação stricto sensu na área de Psicologia e Saúde
Cargo 03: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: CLINICA MÉDICA
Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Habilidades Técnicas, Semiologia, Semiotécnica, Metodologias ativas de
aprendizagem e Simulação realística.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina,
- Especialização/Residência Médica em Clínica Médica
- Doutorado em Clínica Médica, título obtido no mínimo há 5 anos,
- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina e/ou para
os demais cursos das Ciências da Saúde, pesquisa e extensão (mínimo: 5 anos).
- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Semiologia, simulação realística, aprendizagem de clínica médica em ambientes
reais como ambulatórios e enfermarias (Mínimo: 5 anos).
A comprovação da experiência na área específica em cada um dos requisitos deverá ser
realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em papel timbrado e
assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do documento.
Cargo 04: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: CLINICA MÉDICA
Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Habilidades Técnicas, Semiologia, Semiotécnica metodologias ativas de
aprendizagem e simulação realística
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina,
- Especialização/Residência Médica em Clínica Médica
- Doutorado em Clínica Médica, título obtido no mínimo há 5 anos,
- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina e/ou para
os demais cursos das Ciências da Saúde, pesquisa e extensão (mínimo: 5 anos).
- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Semiologia, simulação realística, aprendizagem de clínica médica em ambientes
reais como ambulatórios e enfermarias (Mínimo: 5 anos).
A comprovação da experiência na área específica em cada um dos requisitos deverá ser
realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em papel timbrado e
assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do documento.
Cargo 05: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: CLINICA MÉDICA
Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Simulação Realística, Semiologia, Semiotécnica metodologias ativas de
aprendizagem.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina,
- Especialização/Residência Médica em Clínica Médica
- Doutorado em Clínica Médica, título obtido no mínimo há 5 anos,

- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina e/ou para
os demais cursos das Ciências da Saúde, pesquisa e extensão (mínimo: 5 anos).
- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Semiologia, simulação realística, aprendizagem de clínica médica em ambientes
reais como ambulatórios e enfermarias (Mínimo: 5 anos).
A comprovação da experiência na área específica em cada um dos requisitos deverá ser
realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em papel timbrado e
assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do documento.
Cargo 06.: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: NEUROLOGIA E CLÍNICA MÉDICA
Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Neurologia.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina,
- Especialização/Residência Médica em Neurologia
- Doutorado em Clínica Médica, título obtido no mínimo há 5 anos,
- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina e/ou para
os demais cursos das Ciências da Saúde, pesquisa e extensão (mínimo: 5 anos).
- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Semiologia, simulação realística, aprendizagem de neurologia clínica em
ambientes reais como ambulatórios e enfermarias (Mínimo: 5 anos).
A comprovação da experiência na área específica em cada um dos requisitos deverá ser
realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em papel timbrado e
assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do documento.
Cargo 07: GRANDE ÁREA – ENFERMAGEM – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: Enfermagem Pediátrica: Assistência de enfermagem ao neonato; a
Criança e adolescente.
Requisitos mínimos:
- Graduação em Enfermagem;
- Especialização em Pediatria;
- Doutorado na área de Enfermagem, Ciências da saúde e/ ou Educação;
- Experiência na assistência e/ou no ensino de graduação em Enfermagem, na área específica
do concurso por mais de 5 anos.
Cargo 08: GRANDE ÁREA – ENFERMAGEM – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: Enfermagem Saúde da Mulher: Planejamento familiar; Assistência a
gestante; parturiente, e puérpera. Assistência ginecológica, assistência a mulher com câncer
de mama; assistência a mulher com câncer de colo.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Enfermagem;
- Especialização em Enfermagem obstétrica e/ou enfermagem Ginecologica;
- Doutorado na área de Enfermagem, Ciências da saúde;
- Experiência na assistência e/ou no ensino de graduação em Enfermagem, na área específica
do concurso pelo menos 3 anos.
Leia-se:
Cargo 01: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS HUMANAS – 1 (UMA) VAGA

PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO – Psicologia da Saúde: docência, pesquisa, gestão e extensão de
serviços na área de Psicologia da Saúde, com enfoque em Terapia CognitivoComportamental.
Requisitos mínimos:
- Graduação em psicologia
- Curso de Aprimoramento ou de Aperfeiçoamento em Psicologia da Saúde
- Doutorado em Ciências da Saúde (foco da pesquisa: psicologia da saúde)
- Experiência em ensino de graduação na disciplina Psicologia da Saúde (atenção básica à alta
complexidade)
- Credenciamento em programa de pós-graduação stricto sensu em Psicologia e Saúde
- Experiência em supervisão em Psicologia da Saúde (mínimo: 3 anos)
- Experiência em gestão de serviço de psicologia em instituição de saúde (mínimo: 2 anos)
Cargo 02: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS HUMANAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO – Psicologia Clínica e da Saúde Atividades: docência, pesquisa e
extensão de serviços nas áreas de Psicologia Clínica e da Saúde, com enfoque em Análise do
Comportamento.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em psicologia
- Curso de Aprimoramento ou de Aperfeiçoamento em Psicologia da Saúde
- Doutorado em Ciências da Saúde (foco da pesquisa: psicologia da saúde)
- Experiência em ensino de graduação nas disciplinas: Bases Filosóficas da Psicologia,
Análise Experimental do Comportamento, Análise Aplicada do Comportamento.
- Experiência em supervisão em Psicologia da Saúde e Psicologia Clínica (enfoque: Análise
do Comportamento)
- Credenciamento em programa de pós-graduação stricto sensu na área de Psicologia e Saúde
Cargo 03: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: CLINICA MÉDICA e Nefrologia Atividade de ensino, pesquisa e de
extensão de serviços na área de Clínica Médica, com enfoque em Habilidades Técnicas,
Semiologia, Semiotécnica, Metodologias ativas de aprendizagem e Simulação realística.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina,
- Especialização/Residência Médica em Clínica Médica e Nefrologia com título de
especialista nas respectivas áreas, reconhecidos pelo MEC.
- Doutorado em Ciências no Programa de Nefrologia, título obtido no mínimo há 5 anos,
- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina pesquisa
e extensão (mínimo: 5 anos).
- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Semiologia, simulação realística, aprendizagem de clínica médica em ambientes
reais como ambulatórios e enfermarias (Mínimo: 5 anos).
- Experiência, no mínimo de 5 anos, em preceptoria em programa de residência médica na
área do concurso.
A comprovação da experiência na área específica em cada um dos requisitos deverá ser
realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em papel timbrado e
assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do documento.
Cargo 04: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)

ÁREA DE ATUAÇÃO: CLINICA MÉDICA E HEMATOLOGIA/ HEMOTERAPIA
Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Habilidades Técnicas, Semiologia, Semiotécnica metodologias ativas de
aprendizagem e simulação realística
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina;
- Especialização/Residência Médica em Clínica Médica e Hematologia/Hemoterapia com
título de especialista, nas respectivas áreas reconhecidos pelo MEC;
- Doutorado em Clínica Médica, título obtido no mínimo há 5 anos;
- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina, pesquisa
e extensão (mínimo: 5 anos).
- Experiência, no mínimo de 5 anos, em preceptoria em programa de residência médica na
área do concurso.
- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Semiologia, simulação realística, aprendizagem de clínica médica em ambientes
reais como ambulatórios e enfermarias (Mínimo: 5 anos).
- Experiência, no mínimo de 5 anos, em preceptoria em programa de residência médica na
área do concurso
A comprovação da experiência na área específica em cada um dos requisitos deverá ser
realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em papel timbrado e
assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do documento.
Cargo 05: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: CLINICA MÉDICA
Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Simulação Realística, Semiologia, Semiotécnica metodologias ativas de
aprendizagem
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina,
- Especialização/Residência Médica em Clínica Médica;
- Experiência na área de gastrenterologia/hepatologia e transplante de fígado.
- Doutorado em Ciências Médica, título obtido no mínimo há 5 anos,
- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina, pesquisa
e extensão (mínimo: 5 anos).
- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica,
gastrenterologia/hepatologia e transplante de fígado.
-- Experiência, no mínimo de 5 anos, em preceptoria em programa de residência médica.
A comprovação da experiência na área específica em cada um dos requisitos deverá ser
realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em papel timbrado e
assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do documento.
Cargo 06.: GRANDE ÁREA – CIÊNCIAS MÉDICAS – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: NEUROLOGIA E CLÍNICA MÉDICA
Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Neurologia.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Medicina;
- Especialização/Residência Médica em Clinica Medica e Neurologia;
- Doutorado em Ciências da Saúde, título obtido no mínimo 2 anos;
- Experiência comprovada na área do concurso em ensino para o curso de Medicina, pesquisa
e extensão (mínimo: 5 anos).

- Atividade de ensino, pesquisa e de extensão de serviços na área de Clínica Médica, com
enfoque em Semiologia, aprendizagem de neurologia clínica em ambientes reais como
ambulatórios e enfermarias (Mínimo: 5 anos).
- Experiência, no mínimo de 5 anos, em preceptoria em programa de residência médica na
área do concurso. A comprovação da experiência na área específica em cada um dos
requisitos deverá ser realizada por meio de Atestado ou Certidão devidamente emitida em
papel timbrado e assinada pelo dirigente responsável pela instituição fornecedora do
documento.
Cargo 07: GRANDE ÁREA – ENFERMAGEM – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: Enfermagem Pediátrica: Assistência de enfermagem ao neonato; a
Criança e adolescente.
Requisitos mínimos:
- Graduação em Enfermagem;
- Especialização em Pediatria;
- Doutorado na área de Enfermagem, Ciências da saúde e/ ou Educação;
- Experiência na assistência e/ou no ensino de graduação em Enfermagem, na área específica
do concurso por mais de 5 anos
Cargo 08: GRANDE ÁREA – ENFERMAGEM – 1 (UMA) VAGA
PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR (RTI – 40 horas)
ÁREA DE ATUAÇÃO: Enfermagem Saúde da Mulher: Planejamento familiar; Assistência a
gestante; parturiente, e puérpera. Assistência ginecológica, assistência a mulher com câncer
de mama; assistência a mulher com câncer de colo.
Requisitos Mínimos:
- Graduação em Enfermagem;
- Especialização em Enfermagem obstétrica e/ou enfermagem Ginecologica;
- Doutorado na área de Enfermagem, Ciências da saúde;
- Experiência na assistência e/ou no ensino de graduação em Enfermagem, na área específica
do concurso pelo menos 3 anos.
Ficam Ratificadas as demais cláusulas e itens do referido Edital

