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REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA OS PROCESSOS SELETIVOS DE ADMISSÃO 
INICIAL DE PROFESSORES PARA A FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA 

SAÚDE – PUC/SP  
 
 
 

Artigo 1º – Conforme o ATO CONJUNTO DOS PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO n° 01/2009, de 14 de maio de 2009, publicado em 15 de maio, a admissão 
inicial do professor à Universidade será feita por um processo seletivo, por meio de edital 
do Diretor da Faculdade.  
 
Artigo 2º - As normas gerais, o edital e os procedimentos de inscrição seguirão as 
determinações estabelecidas no modelo que consta do ATO CONJUNTO DOS PRÓ-
REITORES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO n° 01/2009, de 14 de maio de 2009, 
ressalvadas as especificações da FCMS.  
 
DA SELEÇÃO  
 
Artigo 3º – Depois de realizadas as inscrições, a admissibilidade do candidato será 
efetivada com a verificação do cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos no edital. 
Esta verificação será realizada pela Diretoria da Faculdade e constituirá a 1ª fase do 
processo seletivo.  
 
Artigo 4º - A segunda fase do processo seletivo será composta por 3 etapas: A – Análise 
Curricular; B – Prova de Desempenho didático-pedagógico; C – Entrevista.  
 
Artigo 5º – A pontuação total máxima a ser obtida pelo candidato será de 100 pontos 
assim distribuídos: Análise Curricular – 50; Prova de Desempenho – 40 e Entrevista 10.  
 
Artigo 6º – Para fins de análise curricular a banca seguirá os seguintes critérios e 
pontuações de avaliação:  
 

Titulação acadêmica máxima (20 pontos não cumulativos) – 
���� Livre Docência – 20  
� Doutorado – 15  
� Mestrado – 10 
 
Titulação Profissional - (máximo 8 pontos):  
���� Residência Médica/ Residência Multiprofissional/ Aprimoramento Profissional 
regulamentada por agência de fomento – 8 pontos;  
� Titulo de Especialista reconhecido pela AMB/CFM/Sociedade de Especialidades – 4 
pontos / título;  
� Estágio ou Curso de Aprimoramento de Estudos – 4 (1,0/ano);  
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� Pós-graduação Lato Senso – 2 pontos por curso de duração mínima de 360 horas;  
� Mestrado Profissional – 8 pontos 
 
Produção Bibliográfica (máximo 15 pontos cumulativos):  
���� Publicações internacionais – (Qualis – A,B,C) – 2 pontos/publicação;  
� Publicações nacionais – (Qualis – A,B) – 1 ponto/publicação;  
� Artigos em anais (completos ou resumidos) – 0,5 ponto/publicação; � Capítulo de 
livro – 0,5 ponto/publicação; � Livros – 1 ponto/publicação 

 
Parágrafo Único - A produção científica há mais de 3 anos terá sua pontuação  reduzida  
 

Produção Técnica – (máximo 2 pontos):  
���� Palestras, conferências – 0,5/evento;  
� Comissões técnicas – 1/comissão 
 
 Experiência docente (máximo 5 pontos):  
���� 2 pontos por ano de trabalho em “Instituição de Ensino Superior” com metodologia 
ativa;  
� 1 ponto por ano de trabalho em “Instituição de Ensino Superior” com metodologia 
tradicional.  

 
Artigo 7º – A prova de desempenho didático-pedagógico terá como objetivo verificar a 
capacidade do candidato executar a função docente nas várias modalidades de ensino de 
acordo com a metodologia curricular do curso onde ministrará aulas caso seja selecionado.   
 

§1º – Essa prova poderá ser realizada através de aula expositiva, aula prática, 
tutoria, discussão de casos e problemas, prova escrita, ou ainda, outra 
modalidade de ensino determinada pelo Departamento solicitante e elaborada 
pela banca examinadora. Dar-se á preferência a metodologias ativas;  
 
§2º – Os temas a serem desenvolvidos, bem como a bibliografia, devem ser 
divulgados junto com o edital e haverá sorteio com a presença da banca e dos 
candidatos, que quiserem, um dia antes da prova;  
 
§3º – Todos os candidatos deverão ser avaliados pela mesma prova e com o 
mesmo tema;  
 
§4º – Na prova de desempenho didático-pedagógico serão incorporados dois 
alunos à banca examinadora indicado pelo respectivo Centro Acadêmico.  

 
Artigo 8º – A entrevista terá como finalidade esclarecer dúvidas curriculares, verificar o 
interesse e a disponibilidade do candidato bem como sua capacitação técnica na área de 
concentração do concurso.  
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Parágrafo Único – Na entrevista o candidato será inquirido sobre o plano de trabalho 
apresentado por este na ocasião das inscrições ou fornecido pela faculdade para sua 
análise, conforme o que estiver estabelecido no edital. Será valorizada a experiência 
docente com metodologias ativas.  
 
Artigo 9º – Cada componente da banca pontuará as etapas da seleção e o resultado será 
a média das avaliações de cada membro da banca em cada etapa. O resultado final será a 
soma da média a cada etapa.  
 
Parágrafo Único – Na prova de desempenho didático-pedagógico a média será obtida 
somando-se a nota de cada docente da banca mais a média da nota dos alunos e 
dividindo-se por 4.   
 
Artigo 10 – Em caso de empate, entre os candidatos, serão observados os seguintes 
critérios de desempate: a) Titulação; b) Tempo de Titulação; c) Produção Acadêmica; d) 
Tempo de Atividade no Magistério Superior; e) Prevalecendo o empate, o voto de minerva 
será dada pelo Presidente da  Banca.  
 
Artigo 11 – A banca examinadora deverá apresentar relatório sobre todos os 
procedimentos realizados, bem como as dificuldades encontradas.  
 
Artigo 12 – Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria de 
Faculdade e referendados pelo Conselho de Faculdade. 
 

Sorocaba, 09 de setembro de 2009. 
 
 

Prof. Dr. José Eduardo Martinez 
Diretor da Faculdade de Ciências Médicas  

e da Saúde - PUC/SP 
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