
 
 

EDITAL Nº 005/2015 
 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PROFESSOR E 
CIRURGIÃO DE PEQUENOS ANIMAIS  

 
Clenilton Pereira, Diretor Geral da Escola Superior São Francisco de Assis, ESFA, de Santa 
Teresa-ES, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições para 
o Processo Seletivo de admissão de professor das disciplinas de Técnica Cirúrgica 
Veterinária, Patologia e Clínica Cirúrgica Veterinária para o Curso de Medicina Veterinária 
e de Médico Veterinário – Cirurgião de pequenos animais, para atuar na Clínica Veterinária 
da ESFA.  
 

1. Formação exigida  
Graduação em Medicina Veterinária com especialização Lato Sensu ou Strictu Sensu e 
experiência em cirurgias de pequenos animais. 
 

2. Etapas do processo seletivo 
 

Etapa I Envio do Curriculum Vitae  
 
Enviar o currículo, devidamente 
comprovado, para o endereço eletrônico 
dep.pessoal@esfa.edu.br, via correios ou 
entregar na sede da Instituição, endereço 
Rua Bernardino Monteiro, 700 – Bairro 
Dois Pinheiros, Santa Teresa, ES - CEP: 
29650-000, aos cuidados da encarregada 
do Departamento Pessoal, Giovana 
Corteletti Bolonha. 
 

Até o dia 
24/07/15 

 
 
 
 
 
 

Etapa II Avaliação Didática  
 
Entrega do Plano de Aula e realização da 
aula. 
Tema: Cirurgia de ovariohisterectomia e 
piometra em cadelas 
 
A aula será ministrada perante uma banca 
avaliadora. 
 

 
 
 

Etapa III Entrevista 
 
A ser realizada com a Direção Geral, 
Direção Acadêmica e Coordenação de 
Curso da ESFA.  
 

 
 

 
Parágrafo único: As etapas II e III serão agendadas via e-mail com os candidatos que forem 
classificados na primeira etapa. 



 
 

3. É necessário que o professor tenha experiência em cirurgia de pequenos animais e 
disponibilidade de horário para atuar como Médico Veterinário na clínica da ESFA. 
 

 Parágrafo único: O candidato selecionado terá dois contratos de trabalho com a ESFA, 
sendo um contrato como docente para ministrar as aulas das disciplinas especificadas neste 
edital e outro contrato administrativo para atuar como Médico Veterinário, na cirurgia de 
pequenos animais. 

  
4. Da divulgação do resultado e da admissão 

 
O resultado será divulgado no site da ESFA – www.esfa.edu.br –, no dia 30 de julho 
de 2015.  O candidato selecionado deverá entregar os documentos necessários 
para a admissão no Departamento de Pessoal da ESFA, no dia 31 de julho de 
2015, no horário de 8h às 12h. As atividades laborais iniciarão no dia 03 de 
agosto de 2015. 

  
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da ESFA. 

 
 
 

Santa Teresa, 17 de julho de 2015. 
 

 
 

 
 
 

CLENILTON PEREIRA 
Diretor Geral da ESFA 

 

 
 
 
 

http://www.esfa.edu.br/

