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SELEÇÃO PRECEPTOR DE ESTÁGIO 

ÁREA DE ATUAÇÃO: ENFERMAGEM 

Aberta Seleção Simplificada para contratação de PRECEPTOR I, 

PRECEPTOR II e CADASTRO RESERVA para o CETA Arcoverde. 

1. Do PRECEPTOR: 

1.1 Para ser preceptor, o profissional deve ter nível superior e comprovada 

experiências em práticas de enfermagem.  

1.2 O preceptor é um profissional de saúde com função de supervisão 

docente-assistencial por área específica de atuação ou por campo específico. 

Organiza e planeja o processo de aprendizagem do aluno que encontra-se 

em vivência externa, garantindo e sendo responsável pelo discente em suas 

atividades práticas. 

1.3 O preceptor estimula a formação de profissionais de elevada qualificação 

técnica, científica, tecnológica e acadêmica, bem como uma atuação 

profissional pautada em princípios éticos, críticos e humanísticos, pela 

cidadania e pela função social de educação. 

1.4 O preceptor I possui uma carga horária de 44H semanais, incluindo 

atividades docentes que envolvam supervisão prática, reuniões e quaisquer 

atividades que abarquem planejamentos pedagógicos. Remuneração 

mensal: R$ 1.800,00. 

1.5 O preceptor II possui uma carga horária de 30H semanais, incluindo 

atividades docentes que envolvam supervisão prática, reuniões e quaisquer 

atividades que abarquem planejamentos pedagógicos. Remuneração 

mensal: R$ 1.228,00. 

 

2. Das áreas de concentração 

2.1 Práticas Hospitalares: clínica médica e cirúrgica, pediatria, emergência e 

maternidade. 

2.2 Práticas em Programas de saúde da família (PSF): acompanhar as 

práticas rotineiras realizadas nos espaços. 

2.3 Práticas em Centros de assistências psicossociais (CAPS): acompanhar 

as práticas rotineiras realizadas nos espaços. 
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 3. Das vagas: 

Serão ofertadas 4 vagas de PRECEPTOR e formação de cadastro reserva. 

Cargos Local de lotação 
do preceptor 

 

Vagas Carga horária 
semanal  

Preceptor I Arcoverde 1 + Cadastro 
reserva 

44H 

Preceptor I Pesqueira 1 + Cadastro 
reserva 

44H 

Preceptor II Arcoverde 2 + Cadastro 
reserva 

30H 

 

4. A seleção consistirá em três etapas, sendo: 

4.1 Etapa 1: Avaliação de currículo com pontuação de 0 a 10 e peso 3, sendo 

esta etapa eliminatória (Anexo 1); 

4.2 Etapa 2: Entrevista, com pontuação de 0 a 10 e peso 2; sendo esta etapa 

classificatória; 

4.3 Etapa 3: Prática Pedagógica, apresentação de aula prática com 

pontuação de 0 a 10 e peso 5, sendo esta uma etapa eliminatória e 

classificatória; 

4.4 Para a Etapa 1, os currículos deverão ser entregues para apreciação com 

cópia comprobatória dos documentos, certificados e declarações na 

Secretaria Escolar do CETA Arcoverde no período de 09/03 a 13/03 no 

horário das 08:00 h às 11:00 h da manhã. 

4.5 A Etapa 2, ocorrerá nos dias 18/03 e 19/03 a partir das 14:00 da tarde 

antecedendo a Etapa 3.  

4.6 Para a Etapa 3, a aula prática deverá ter duração máxima de 20 minutos, 

com tema e ordem de apresentação sorteados pela coordenação, de acordo 

com a área de concentração e acontecerá nos dias 18/03 e 19/03 a partir das 

14:00h da tarde de acordo com a lista dos candidatos selecionados para esta 

etapa publicada pelo CETA Arcoverde até o dia 16/03. Qualquer material ou 

equipamento para a aula prática é de inteira responsabilidade do candidato. 

 

5. Das Inscrições: 

5.1 Os currículos deverão ser entregues para apreciação do dia 09/03 ao dia 
13/03 na Secretaria Escolar e na Sala da Coordenação do CETA Arcoverde 
das 08:00 h às 11:00 h.  
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5.2 A entrevista e aula prática acontecerão nos dias 18/03 e 19/03 a partir 
das 14:00h por ordem de chegada e devida comunicação prévia da 
instituição. A mesma dispõe de notebook e data show, ficando a critério do 
candidato a utilização ou não deste.  

 

ANEXO 1 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO CURRÍCULO  

OBS. Somente serão computados títulos devidamente comprovados e 
relacionados com as atividades listadas abaixo e comprovantes dos últimos 5 
(cinco) anos. 

I – Títulos Decorrentes de Atividades Acadêmicas  Peso 3,0 (três) – 
(Pontuação máxima = 100) 

Tipo Máximo Atribuição Pontuação 
por Títulos 

Pontuação 
máxima 

1. Graduação (Pontuação máxima = 10)  

1.1 Bacharel em Enfermagem formado em Instituição no Brasil. 10 pontos 10 pontos 

2. Experiências e especializações  

2.1 Experiência na área hospitalar de no mínimo 1 ano. 

(Máximo 03 títulos) 

20 pontos 
por Título 

apresentado 

60 pontos 

2.2 Experiência em Docência nível técnico ou nível Superior. 

Pontuação de 5 pontos a cada seis meses de experiência 

(Máximo 04 títulos) 

5 pontos por 
título 

apresentado 

20 pontos 

2.3 Curso de Especialização em ensino na saúde, áreas 

correlatas ou especialização em outras áreas, com duração 

mínima de 360 horas de aproveitamento, devidamente 

registrado/reconhecido pontuação de 5 pontos para cada 

título (Máximo 02 títulos). 

5 pontos por 
Título 

apresentado 

10 pontos 

Máximo total 100 pontos 

 

ANEXO 2 

CRITÉRIOS DA ENTREVISTA  

OBS. Somente participarão desta etapa os candidatos previamente 
selecionados na etapa anterior (Anexo 1) 

I – Entrevista  Peso 2,0 (dois) – (Pontuação máxima = 100) 

Tipo Máximo Atribuição Pontuação 
por Títulos 

1. Desenvoltura e competências comportamentais 30 pontos 



 

 
Credenciado pelo Parecer CEE/PE 167/2011 de 21/11/2011 -   

Portaria nº 8.023 DOE de 16/12/2011 - CNPJ 12.270.452/0002-53 
Av. Joaquim Nabuco, 367, Centro, Arcoverde – PE 
Fone: 38221523. e-mail ceta_2011@hotmail.com 

2. Experiências em atividades que envolvam prática e docência. 30 pontoa 

3. Disponibilidade de carga horária 20 pontos 

4. Justificativa para o interesse a preceptoria  20 pontos 

Máximo total 

100 pontos 

 

ANEXO 3 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA A AULA PRÁTICA 

OBS. Somente participarão desta etapa candidatos que foram previamente 
selecionados na Etapa 1 (Anexo 1). 

I – Aula prática  Peso 5,0 (cinco) – (Pontuação máxima = 100) 

Tipo Máximo Atribuição Pontuação máxima 

1. Elaboração e planejamento de aula  30 pontos 

2. Desenvoltura em docência  40 pontos 

3. Organização, recursos e estratégias 30 pontos 

Máximo total 

100 pontos 

 

6. Disposições gerais:  

Etapas 
 

Datas Horário Local  

Inscrições (entrega 
de documentos 

exigidos) 

09/03 a 19/03 08:00 as 11:00 Secretaria Escolar e na 
Sala da Coordenação do 

CETA Arcoverde 

Análise de 
documentos 

14/03 a 16/03 - Secretaria Escolar e na 
Sala da Coordenação do 

CETA Arcoverde 

Resultados da 
análise 

17/03 - Secretaria Escolar e na 
Sala da Coordenação do 

CETA Arcoverde 

Entrevistas e aula 
prática 

18/03 e 19/03 A partir das 
14:00 

Secretaria Escolar e na 
Sala da Coordenação do 

CETA Arcoverde 

Entrega de 
resultados 

23/03 - Secretaria Escolar e na 
Sala da Coordenação do 

CETA Arcoverde 

 

__________________________________________ 

Edio Souza Silva Filho 
Enfermeiro 

Coordenador de Estágios e Cursos do CETA 


