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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 17/2022 

 

A Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, informa que estão abertas as inscrições para seleção pública e contratação em regime de C.L.T. 

de profissional para a função docente, em horário de trabalho definido pela Direção da FEMA, conforme exigências descritas nas Normas para Editais 

de Seleção Pública de Docentes. 

As Normas para Editais de Seleção Pública de Docentes, a relação das vagas, as exigências de cada vaga e os temas para provas encontram-se à 

disposição dos interessados, no Recursos Humanos da FEMA - Bloco V e na Internet no endereço www.fema.edu.br. 

Conforme Deliberação do Conselho Curador da FEMA de 14/08/2007, o enquadramento será no cargo objeto desta Seleção Pública. 

Os candidatos deverão ter Curriculum Lattes registrado e atualizado no CNPq. 

Somente poderá ser contratado pela FEMA o candidato aprovado que não tiver impedimento relativo à cumulação cargos/empregos, ativos e inativos 

junto à administração pública. Devendo apresentar documentação comprobatória, bem como, declaração em próprio punho. 

O candidato que venha a ser admitido, firmará contrato de trabalho com prazo determinado até 16/12/2022, e a critério do Diretor Executivo da FEMA, 

poderá o contrato, ser convertido em prazo indeterminado. 

As inscrições serão recebidas de 16 a 18/05/2022, no Recursos Humanos da FEMA (horário de atendimento da seção, das 8h às 12h e das 13h30 às 

16h30), bloco V, na Avenida Getúlio Vargas, 1200, Assis-SP. 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar uma declaração de disponibilidade de horário para assumir o conjunto de aulas oferecidas. 

O sorteio dos temas, as Provas Escrita e Didática serão no campus da FEMA em data a ser divulgada junto com as inscrições Deferidas / Indeferidas. 

A taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais), em espécie. 
 

Vagas Cargo 
Remuneração 

(por hora/aula) 
Área Aulas Semanais 

Exigências 

mínimas 

01 Professor III R$ 75,98 Ciências da Saúde - Fisioterapia 02 horas/aula Conforme Anexo I 

 

 

 Assis, 12 de maio de 2022. 

 

 

 

Arildo José de Almeida 

Presidente da FEMA 
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ANEXO I 

SELEÇÃO PÚBLICA DE DOCENTES 

Área: Ciências da Saúde - Fisioterapia 

Disciplinas: Fundamentos em Pediatria (3ª série) 

Carga horária diurno: 01 hora/aula semanal 
Carga horária noturno: 01 hora/aula semanal 

Número de vagas: 01 (uma) 

Requisitos:  
- Graduação em Fisioterapia; 

- Mestrado em Ciências da Saúde. 

Pontos: 

1. Crescimento e Desenvolvimento normais da Criança e seus distúrbios. 
2. Fisiopatologia das trocas materno-fetais. Sofrimento fetal. Exame clínico do recém-nascido. Avaliação de Apgar. Incompatibilidade 

sanguínea materno-fetal. 
3. Prematuridade e Pós-maturidade, tabelas para avaliação de Crescimento e Desenvolvimento. 
4. Anatomia e fisiologia do aparelho respiratório. Exame clínico do aparelho respiratório. Patologias do aparelho respiratório: Bronquite; 

bronquite asmática; Pneumonia. Complicações das patologias respiratórias: Bronquiectasia; abscesso pulmonar; pneumotórax; 
derrame pleural; atelectasia. Insuficiência respiratória aguda e crônica.  

5. Exame neurológico do recém-nascido. Reflexos primários da criança. Doenças neurológicas: Meningite; Convulsões; Traumatismo 
craniano; Hipertensão intracraniana; Hidrocefalia; Espina bífida; Retardo mental; Lesão cerebral; Síndrome de Down. 

6. Luxação congênita do quadril; Leg Perthes; Paralisia obstétrica. Distrofia muscular progressiva. Cardiopatia congênita. 

 


