EDITAL Nº 025/2019
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL DE CURTA DURAÇÃO COM
A MARQUETTE UNIVERSITY
Mônica Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas
atribuições e por deliberação do Prof. Dr. Carlos Ferrara Junior, Pró-Reitor
Acadêmico do Centro Universitário São Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº
58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo,
SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul
Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana,
torna público o presente Edital de inscrição e seleção de docente para o programa
de mobilidade acadêmica internacional de curta duração com a Marquette University
- EUA, conforme abaixo:
I - DOS OBJETIVOS:
 Proporcionar, ao docente, vivência acadêmica em outro país;
 Permitir ao docente a troca de conhecimentos a partir

da

discussão

multidisciplinar com os docentes e profissionais da saúde do local visitado;
 Participar das atividades teóricas e práticas incluídas no programa;
 Participar de discussões de pesquisa com representantes da Marquette University.
II – DA INSCRIÇÃO:
Período: de 09 a 16 de maio de 2019.
Local: Posto de atendimento aos docentes (PA) (Ipiranga ou Pompeia).
III - DAS VAGAS
Será oferecida 1 (uma) vaga para docente dos cursos de graduação do Centro
Universitário São Camilo.
IV - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
 Ser docente em regime CLT do Centro Universitário São Camilo há tempo igual ou
superior a dois anos;

 Obedecer aos critérios para seleção, conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A
SELEÇÃO.
V – DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO
 Análise do CV Lattes;
 Experiência profissional;
 Nível de domínio da língua inglesa intermediário superior (B2) ou avançado (A1);
 Entrevista;
 Passaporte válido;
 Visto para viagem aos EUA.
VI – DO PROCESSO SELETIVO
Local e período para realização do processo seletivo:
Período: 17 a 21 de maio de 2019.
Local: Centro Universitário São Camilo (Campus Pompeia e Ipiranga).
Os horários e local específico do processo seletivo serão agendados com o candidato
via e-mail e/ou contato telefônico.
VII – DO RESULTADO
O resultado será disponibilizado no dia 23 de maio de 2019 no site www.saocamilosp.br, link secretaria – resultados e murais do PA.
VIII – DAS ATIVIDADES
 Acompanhar os estudantes do Centro Universitário São Camilo nas atividades
acadêmicas propostas no programa, que incluem visitas técnicas e aulas;
 Participar das discussões multiprofissionais e de pesquisa com os docentes,
pesquisadores e profissionais da área da saúde durante as atividades do programa;
 Entregar à Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação Geral de Graduação e
Coordenação de Extensão e Pesquisa, ao final do período de programa de mobilidade
acadêmica internacional, um relatório com descrição das atividades planejadas e
desenvolvidas no mesmo.
IX - DO PROGRAMA
O programa de mobilidade internacional será realizado nos dias 13 a 27 de julho de
2019.

O assunto central do programa é US Health Care from a Global Perspective e os
temas abordados nas aulas que serão ministradas por professores da Marquette
University incluem:
 Introduction to American Culture and its health care system;
 American healthcare culture: health care beliefs and health practices;
 Different perspectives on health care;
 The impact of technology in health care;
 Self-Care and Self-Medication the U.S.;
 Ethical challenges in the U.S. Health Care System: the impact of medical legal
process.
X – DOS CUSTOS
Ficará a cargo do Centro Universitário São Camilo as despesas referentes ao seguro

saúde internacional, passagem aérea (ida e volta), hospedagem, alimentação (3
refeições por dia) e transporte local. Ficará a cargo do docente selecionado as
despesas com passaporte e visto, bem como as despesas pessoais.

PUBLIQUE-SE
São Paulo, 09 de maio de 2019.

Mônica Gomes Abel
Secretária Geral

