
INFORMAÇÕES PARA O OFÍCIO 

 

Assunto: Contratação de Professor Voluntário Área: XXXXXXX 

 

1                   Venho por meio deste, solicitar a abertura de processo seletivo para 

contração de professor voluntário no Departamento de Educação Integrada em Saúde. 

O citado professor irá auxiliar o(a) professor(a) XXXXXXXXX com as atividades 

didáticas relacionadas com a disciplina de XXXXXXX (DISXXXXX) – XX horas, no 

período referente ao afastamento do(a) docente XXXXXXXXX, para XXXXXXXX, 

durante o período letivo de 2020/2. O professor voluntário auxiliará com a carga horária 

de X horas semanais para o curso de Graduação em XXXXXX no período 2020/2. 

Considerando que a professora XXXX também ministra outras disciplinas no curso com 

carga horária semanal de XX horas, além da orientação de estágio, membro de 

comissões institucionais, projetos de pesquisa e outras atividades administrativas do 

curso, fica incompatível com o desempenho didático-científico assumir na integralidade 

a referida disciplina. Assim, faz-se necessário a contratação de professor voluntário para 

atender esta demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES PARA O EDITAL 

 

PROCESSO SELETIVO PROFESSOR VOLUNTÁRIO 
 

Disciplina Código 

Carga 

horária 

semestral 

Quantidade 

de turmas 

    

 
Número de vagas: 01 (uma) 
Grande área de conhecimento: Ciências da Saúde (4.00.00.00-1) 
Área: XXXXX (CNPq XXXX-X)  
Área de conhecimento: XXXX 
Regime de trabalho: X horas 
Titulação mínima exigida: Graduação: XXXXXXXX; Pós-graduação: Mestrado 
ou aluno de pós-graduação em Programas de Mestrado da UFES, conforme 
Resolução n o 085A/2016. 
Poderá ser contratado aluno com especialização ou residência, caso não 
existam inscritos mestres ou mestrandos. 
Natureza do processo seletivo: Prova de aptidão didática e prova de títulos. 
Inscrições: Secretaria do Departamento de Educação Integrada em Saúde. 
Telefone: 3335-7017, de 08h às 14h. 
Vaga de origem: XXXXX (nome do docente) – (motivo da solicitação – 
afastamento, licença gestante, etc.) 
Comissão de seleção: XXXXX (presidente), XXXXX (membro interno), XXXXX 
(membro interno). 
Data para inscrição: XX de XXXXX a XX de XXXXX de 2020. 
Data para realização do concurso: XX de XXXXX de 2020. 
Documento para inscrição: Cópia do RG e Curriculum Lattes comprovado 
(cópias simples) 
 
Prova didática:  
- XXXXX  (Indicar o programa) 
 
Bibliografia: 
XXXXX 


