
  

 

 

 

EDITAL N° 05/2019 
 

A Diretoria Acadêmica do Centro Universitário Tabosa de Almeida 
Asces-Unita torna pública a realização do Processo seletivo destinado ao 
recrutamento de profissional orientador (preceptor de estágio) para o curso de 
graduação em Fisioterapia. 
 
1 – Das áreas 
 
O processo de seleção destina-se ao recrutamento de Fisioterapeuta para 
atuar na Clínica Escola de Fisioterapia e/ou serviços conveniados. 
  
2- Das vagas 
 
Será ofertada 01 (uma) vaga. 
 
3- Dos Requisitos 
 
Ser graduado em Fisioterapia, estar quite com obrigações do Conselho 
regional de Fisioterapia e ter experiência profissional comprovada mínima de 
06 meses e pós-graduação em Fisioterapia ou áreas afins. 
 
4- Do perfil do candidato 
 
O candidato deve apresentar habilidades e competências compatíveis com 
perfil de atendimento a pacientes de forma integrada e deve ser hábil em 
aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção de agravos de saúde, 
readaptação funcional e reabilitação de pacientes, além de executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função de 
profissional orientador de estágio. 
 
5– Das inscrições 
 
As inscrições serão realizadas no período de 20/06/2019 a 01/07/2019, sendo 
obrigatório o preenchimento das informações solicitadas e envio (anexo) do 
currículo lattes do candidato através do link: 
https://form.jotformz.com/91693982476677  
Para ter acesso ao link será necessário copiar e colar no navegador da internet. 

 

 
6 – Da seleção 
A seleção seguirá 03 (etapas) etapas que estão assim descritas: 
 

1ª Etapa: Análise do currículo lattes  

https://form.jotformz.com/91693982476677


  

Serão observadas a formação acadêmica e as experiências profissionais. As 
comprovações relativas a informações relacionadas no currículo deverão ser 
entregues no ato da entrevista em cópia xerográfica. Não serão consideradas 
as informações não comprovadas.  
Data: 02/07/2019 
Resultado da 1ª Etapa: 03/07/2019 a partir das 16h no site da Asces-Unita. 
 
 
2ª Etapa: Entrevista. 

Data: 04/07/2019 
Local: Prédio da Reitoria, Avenida Paris, nº 460, Bairro: Universitário. 
Horário: 8h30-12h 
A entrevista será realizada aos aprovados na 1ª etapa, por ordem de inscrição 
dos candidatos. A banca será composta por docentes e gestores da instituição. 
 
Resultado da 2ª Etapa: 04/07/2019 a partir das 16h no site da Asces-Unita. 
 
 
3ª Etapa: Prova de conhecimentos integrados 

Prova teórica:  
Data: 08/07/2019 
Local: Prédio de Educação Física (Campus II Asces-Unita) 
Horário: 8h30 às 12h  
Prova prática:  
Data: 08/07/2019 
Horário: 13h30 às 16h30  
 
A Prova de Conhecimentos contemplará os conteúdos pertinentes às diversas 
áreas de atuação da Fisioterapia. 
 
7 – Do resultado 

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 10/07/2019 a partir 
de 16h, na Gerência de Gestão de Pessoas da Asces-Unita e por via eletrônica 
(www.asces.edu.br). 
 

8 – Dos casos omissos 

A Comissão Avaliadora é soberana e não caberá grau de recurso à sua 
decisão. 
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