CETRUS – Centro de Diagnóstico em Tomografia,
Ressonância e Ultrassonografia
Processo Seletivo para contratação de professor autor na área da Medicina
Edital Nº 01/2018 - NETA
O Centro de Ensino em Ressonância, Tomografia e Ultrassonografia - sediado na Avenida
Jabaquara, 474, Mirandópolis, São Paulo por meio do NETA - Núcleo de Educação, Tecnologia e
Aprendizagem faz saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições ao processo
seletivo simplificado, destinado ao preenchimento de vagas para professores autores
(conteudistas) para elaborar materiais didáticos para os cursos que integram o programa de
formação médica na modalidade a distância.
1. DOS REQUISITOS:
O candidato deverá enviar o currículo com os seguintes requisitos obrigatórios:





Diploma de Graduação em Medicina
Título de especialização em uma das seguintes áreas:
o Diagnóstico por Imagem - (Ultrassonografistas, Ecocardiografistas, Radiologistas
(Ressonância Magnética, Tomografia e Mamografia); Ecografistas Vasculares)
o Cardiologia;
o Ginecologistas e Obstetras;
o Endocrinologia;
o Dermatologia;
o Pediatras;
o Neurologia;
o Reumatologistas;
o e Psiquiatras
Desejável título de mestrado ou doutorado na área da Saúde

1.2. REQUISITOS RELATIVOS À PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO Os candidatos que se
inscreverem declaram que têm capacidade e disponibilidade para atender os seguintes requisitos,
relativos à produção do material: • Disponibilidade para participar de reuniões presenciais com a
coordenação e equipe multidisciplinar durante a fase de produção de conteúdo; • Disponibilidade
de tempo para o cumprimento das atividades nos prazos estabelecidos; • Disposição para aceitar
e incorporar as sugestões da equipe de Design educacional do NETA (quando for o caso).
2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO:
2.1- As inscrições serão realizadas através do link www.cetrus.com.br/trabalhe-conosco
2.2- Na inscrição deverá constar o currículo anexo;
2.3- No campo “área de interesse”, destacar a especialidade pretendida;
2.4- Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital.
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2.5- Todas as etapas de seleção são eliminatórias, podendo o candidato ser excluído do processo
caso não cumpra com os requisitos descritos neste Edital.
2.6-O processo de análise e seleção dos candidatos será realizado mediante as etapas,
eliminatórias e classificatórias, descritas no próximo item.
3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
A divulgação do resultado será realizada após 10 dias da data de inscrição do candidato.
Processo Seletivo
A seleção dos (as) professores (as) autores (conteudistas) que farão parte da equipe de produção
do material didático será feita por meio de análise de currículo, entrevista pessoal e aula teste a
ser ministrada pelo professor na sede do Cetrus em São Paulo em horários a serem agendados
pelo setor de Recursos Humanos do Cetrus.
 Entrevista pessoal: Detalhamento da proposta pedagógica e interesse pelo formato e tema
proposto;
 Aula teste: Aula com 05 minutos de duração tendo como tema um dos assuntos previstos
na sua especialidade.
As candidaturas serão analisadas por uma comissão composta por membros da equipe do Cetrus
e especialistas indicados pela Instituição.
O(a) professor(a) aprovado(a) no processo seletivo Cetrus assinará um contrato de produção de
conteúdo e cessão definitiva de direitos do material produzido e receberá o valor de R$ 4.000,00
para os cursos de 10h (2 módulos) e R$ 8.000,00 para os cursos de 20h (4 módulos). O pagamento
será realizado de forma parcelada, obedecendo-se o cronograma de entrega dos módulos
referente ao material produzido.
O(a) professor(a) aprovado(a) no processo seletivo Cetrus deverá apresentar a proposta do curso
devidamente preenchido conforme modelo disponível no NETA.
4. DESENHO PEDAGÓGICO DO CURSO:
O desenho pedagógico dos cursos segue as premissas pedagógicas do Centro de Ensino Cetrus e
contempla a preocupação com a aprendizagem do aluno e com o significado dos saberes no
contexto da prática profissional.
Este desenho pedagógico também define o material que será desenvolvido pelos autores de modo
a possibilitar a precificação do trabalho e a configuração do ambiente de produção dos cursos.
A entrega dos materiais deverá seguir as instruções e modelos disponíveis no ambiente de
produção, conforme modelos.
Produção para cada módulo:
 Roteiro de videoaulas
 Textos referentes ao conteúdo contendo de 5 a 8 laudas (Arial, 12)
 Exercícios de autocorreção (5 questões com 05 alternativas e com justificativa de resposta
para a alternativa correta e para as incorretas).
 Perguntas dissertativas (de 3 a 5 questões) com respostas
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Exercício de aplicação prática (O caso clínico poderá ser apresentado por meio de uma
narrativa, uma imagem, uma reportagem, um vídeo e o autor deverá propor a
análise/tarefa com expectativa de resposta)
Materiais complementares – pesquisa de links na internet (no mínimo 3 links). Todo
material que poderá enriquecer a aprendizagem dos alunos sobre o tema deste módulo.
Deve-se fazer a indicação com um breve comentário relacionando o material sugerido com
o que foi trabalhado no módulo.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O CETRUS não se responsabilizará por informações incorretas, incompletas ou por falha na
entrega de mensagens eletrônicas ou ainda por problemas no provedor de acesso do candidato
tais como: caixa de correio eletrônico cheio, filtros antispam ou qualquer outro problema de
ordem técnica.
5.2 Será excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer a qualquer das etapas do
processo de avaliação.
5.3 Eventuais interposições de recursos ou pedidos de esclarecimentos deverão ser protocoladas
pessoalmente no CETRUS - na Secretaria Geral, situada a Avenida Jabaquara, 474 – Mirandópolis
– São Paulo/SP – das 8h às 18h de segunda à sexta-feira, em até dois dias úteis contados da data
de publicação de resultados.
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