COMUNICADO DE ABERTURA DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO DE DOCENTES SANTÉ CORPS/SC Nº 002/2020

O CENTRO TÉCNICO SANTÉ CORPS torna público processo de recrutamento e
seleção para atuar na cidade de São José (Unidade Kobrasol), observados os
requisitos mínimos constantes a seguir.
Para os cargos de Professores (Qualificação/Técnico presencial/Técnico Horas
Complementares) a contratação é na modalidade horista com remuneração por
hora/aula, DE ACORDO COM O NÚMERO DE AULAS PREVISTAS PARA O MÊS,
acrescida de DSR (Descanso Semanal Remunerado).
Tipo de Contrato: Prazo determinado por CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINA.
REMUNERAÇÃO CURSO TÉCNICO PRESENCIAL: descritos no valor BRUTO de R$
25 hora-aula, retidos os impostos INSS (sempre respeitando o valor máximo
estabelecido para a retenção por mês) e IRPF, se houver (de acordo com a tabela
progressiva para cálculo mensal sobre a renda da pessoa física), e demais tributos
que houverem na relação profissional autônomo, a serem pagos até dia 15
subsequente ao serviço prestado, mediante nota de prestação de serviços com
apuração de horas do dia 10 do mês anterior à dia 11 do mês corrente.

Parágrafo primeiro: fará jus a uma bonificação de R$ 2,00 hora-aula a CONTRATADA
que apresentar diploma de MESTRADO e de R$ 4,00 hora-aula a que apresentar
diploma de DOUTORADO ou PÓS-DOUTORADO.
RECRUTAMENTO:

PROFESSOR
Gestão de
Negócios
Anatomia e
Fisiologia
REQUISITOS
CURSOS
COMPLEMENTARES):

CURSO
Eixo Estrutural
Eixo Estrutural

TÉCNICOS

TURNO
Matutino e
Noturno
Matutino e
Noturno

(PRESENCIAL

E

HORAS

Ter diploma de graduação na área ou área correlata com o curso técnico e/ou
disciplina. Preferencialmente obter especialização na área específica da disciplina.

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1.1 PRAZO PARA INSCRIÇÃO:
• Até dia 06/03/2020

1.2 RESULTADO DOS APROVADOS NA AVALIAÇÃO CURRICULAR:
• Até dia 10/03/2020
*Apenas os candidatos aprovados serão contatados por telefone.
1.3 PROVA-PRÁTICA (MINI AULA):
•

Data será agendada com a coordenação pedagógica.

1.4 RESULTADO FINAL DA PROVA-PRÁTICA: Até 3 dias úteis após a prova-prática.
*Os resultados serão divulgados por telefone quando da efetivação, e por e-mail
quando declínio.
2. INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições iniciam em 17/02/2020 e encerram em 06/03/2020, devendo ser
feitas através do site www.santecorps.com.br – Item Contato – sub item Trabalhe
Conosco e em Área de Interesse preencher PROCESSO 001 2020.
2.1.1 A condição acima não impede de o candidato enviar seu currículo ao processo
para ficar cadastrado em nosso banco de talentos.
2.2 A Santé Corps reserva-se o direito de excluir do processo de recrutamento e
seleção as inscrições cujos currículos estejam com informações incompletas.
2.3 O preenchimento das informações cadastrais e curriculares é de inteira
responsabilidade dos candidatos. A Santé Corps reserva-se o direto de realizar a
avaliação curricular utilizando apenas as informações contidas nos currículos
cadastrados no site.
2.4 Ao preencher o cadastro de currículo o candidato assume a responsabilidade pela
veracidade dos dados informados.
2.5 A Santé Corps não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.6 Os candidatos deverão ter idade mínima de 21 anos no ato da contratação.
3. DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 Este processo de recrutamento e seleção também está aberto a pessoas com
deficiência, atendendo aos requisitos mínimos deste comunicado e que as atribuições
sejam compatíveis com a sua deficiência.
3.2 O candidato deverá informar no PRÓPRIO CURRÍCULO, que possui deficiência e
apresentar os seguintes documentos: Laudo Médico (original ou cópia legível),
expedido nos últimos 12 meses, atestando a deficiência com o código da Classificação
Internacional de Doenças – CID. Em casos de deficiências auditiva, visual ou mental;
anexar também cópia da audiometria, laudo oftalmológico ou laudo
neurológico/psiquiátrico respectivamente (Decreto 5.296/2004);
Requerimento
preenchido informando a necessidade de condição especial (como por exemplo auxílio
para leitura, auxílio para transcrição, acessibilidade facilitada a sala de provas,
intérprete de libras), para a realização da etapa das provas de conhecimentos. As
solicitações de condições especiais serão avaliadas no que concerne suas

possibilidades operacionais, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
A entrega dos documentos é de responsabilidade exclusiva do candidato. Caso
contrário, terá a sua inscrição como pessoa com deficiência invalidada, seja qual for o
motivo alegado, ainda que tenha assinalado esta opção na inscrição, passando a
concorrer à vaga como pessoa sem deficiência.
3.3 Os candidatos participarão do processo de recrutamento e seleção em igualdade
de condições com os demais, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das
mesmas, à avaliação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida.
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1. 1ª ETAPA: Avaliação Curricular – Etapa Eliminatória: os currículos recebidos
serão avaliados para verificar a adequação dos candidatos ao perfil mínimo exigido
para a vaga, sendo pontuados de acordo com os seguintes aspectos:
Formação/Escolaridade; Experiência e Qualificações.
4.2. 2ª ETAPA: Prova Prática – Etapa Eliminatória: A prova prática consiste na
apresentação de uma aula expositiva de aproximadamente 15 (quinze) minutos,
apresentada à banca examinadora e deverá ter como conteúdo um tema de sua livre
escolha. Os candidatos deverão comparecer à aula-teste munidos de plano de aula
impresso. Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: plano
de aula, execução, apresentação pessoal, comunicação, relação com a audiência,
domínio do conteúdo, relação entre teoria e prática e utilização de recursos didáticos.
A nota mínima na prova prática para que o candidato permaneça no processo de
recrutamento e seleção é 7,0 (sete).
OBS: os candidatos aprovados na avaliação curricular deverão apresentar-se para a
prova prática com documento com foto (original ou cópia) e diploma ou certificado da
titulação exigida como pré-requisito e da titulação máxima declarada no seu currículo
(original ou cópia). Caso ocorra alguma discrepância de informações haverá anulação
do candidato no processo de recrutamento e seleção. O candidato que apresentar
como documento comprobatório de habilitação profissional certificado expedido por
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, deverá apresentar a devida
validação, expedida por Instituição Brasileira, conforme legislação específica vigente.
Caso não apresente a validação, o candidato será desclassificado do processo de
recrutamento e seleção.
5. DO INGRESSO
Após aprovado, o professor estará apto a ministrar as disciplinas quando concluir as
etapas, conforme abaixo:
1. Preenchimento
e
envio
da
ficha
cadastral
para
administrativo@santecorps.com.br
2. Envio para gerencia@santecorps.com.br e pedagogico@santecorps.com.br e
secretaria@santecorps.com.br dos diplomas e certificados referente a área de
pretensão de ministrar cursos e/ou disciplinas (frente e verso)
3. Ter participado do TREINAMENTO NO TERMINAL WEB MÓDULO
PROFESSOR.
6. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS AOS DOCENTES
6.1 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR(A) SANTÉ CORPS:

•
•
•
•
•

Comparecer e lecionar as aulas de acordo com o horário disponibilizado;
Assiduidade e pontualidade;
Postura profissional e ética;
Preencher o “Diário de Classe”, VIA TERMINAL WEB, ao final de cada aula;
Retirar NA SECRETARIA a chave da Sala de Aula antes do início de cada aula
e devolvê-los ao final, respeitando a correspondência com a respectiva Sala de
Aula;
• Assinatura de documento de controle de horas ao final de cada encontro;
• Postagem do material didático em formato pré-determinado, regras, no
TERMINAL WEB, conforme orientações do coordenador técnico e/ou pelo
Setor Pedagógico;
• Informar a disponibilidade de horário ao Setor Pedagógico com antecedência
(uma semana ou em maior tempo, se for possível);
• Enviar as avaliações para impressão com no máximo 3 dias úteis de
antecedência;
• Solicitar, juntamente ao plano de aula, os materiais necessários às aulas
práticas, ao coordenador técnico respectivo;
• Preservar o bom uso dos materiais de aulas práticas;
• Corrigir as provas e deixa-las na pasta da coordenação, quando forem relativas
ao último encontro com a turma.
OBS: As aulas presenciais podem ter a presença de jornalistas para escrever material
didático baseado na aula e que serão futuramente disponibilizadas aos alunos sob
direito exclusivo da Santé Corps..
6.2 PAGAMENTO
• Pagamento é realizado todo dia 15 de cada mês, referente ao período de 11 do
mês antecedente a 10 do mês vigente do pagamento;
• Dados do pagamento deverão constar na ficha cadastral (documento em
anexo).
• O pagamento fica condicionado ao preenchimento do Diário de Classe e
entrega de demais obrigações legais da instituição que estão ao encargo
do professor. O mesmo deve ser feito IMPRETERIVELMENTE ao final de
cada aula.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A inscrição do candidato, bem como sua participação no processo de recrutamento
e seleção, caracteriza o pleno conhecimento sobre as instruções contidas neste
comunicado, bem como expressa seu aceite com relação aos termos deste.
8.2. A critério da Santé Corps poderá haver aproveitamento de candidatos
classificados em processo de recrutamento e seleção anterior, no prazo de até 12
meses.
8.3 Fica assegurado a Santé Corps o direito de cancelar o processo de recrutamento e
seleção a qualquer tempo.

São José, 17 de fevereiro de 2020.

Cristhian Bernardo Reis da Silva
Diretor do Centro Técnico Santé Corps

