
 

 

 

Edital nº 002 2018/2 
 

A Diretora da Faculdade Brasileira – MULTIVIX torna pública a abertura de 

inscrições para o processo Seletivo de Preceptor 2018/2 para o curso de 

Odontologia, a partir de 23 de outubro de 2018 a 07 de novembro de 2018, nas 

áreas discriminadas abaixo: 

Curso Área Formação 

 
 
 
 
 

ODONTOLOGIA 

Prótese Formação e Titulação: 
Graduação em Odontologia 

Periodontia Formação e Titulação: 
Graduação em Odontologia 

Endodontia Formação e Titulação: 
Graduação em Odontologia 

Pacientes com necessidades especiais Formação e Titulação: 
Graduação em Odontologia 

Odontopediatria Formação e Titulação: 
Graduação em Odontologia 

Cirurgia Formação e Titulação: 
Graduação em Odontologia 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES (os candidatos que não observarem as 
recomendações abaixo não serão avaliados):  
 
1- Os candidatos deverão entrar no site e preencher o formulário e inserir os anexos 
conforme requisitos deste edital. 

2- Anexos requisitados: Currículo Profissional. 

3- Os candidatos deverão ter Graduação em Odontologia e estarem aptos para as 
funções de preceptoria nas áreas definidas no quadro acima. 

4- O candidato NÃO deverá anexar documentos comprobatórios de produção 
acadêmica/artigos/livros. Basta citá-los no Currículo Profissional.  

5- O candidato NÃO deverá anexar documentos referentes a participações em 
congressos, como ouvinte, bastando citá-los no Currículo Profissional.  

6- No caso de trabalho apresentado em evento científico, deverá o candidato citá-lo no 
Currículo Profissional.  

7- Em que pese a informação constante do Quadro – Área e Formação, o preceptor será 
contratado pela MULTIVIX para uma determinada área de conhecimento.  
 

I. DOS REQUISITOS  
Os candidatos deverão atender aos critérios de Formação e Titulação conforme consta 
neste Edital.  
 

II. DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições poderão ser realizadas no período 23 de outubro a 07 de novembro do 

corrente ano com a indicação da área de interesse. 



 

 

III. MODALIDADES DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas por meio do site da Faculdade Brasileira: 

www.multivix.edu.br.  

 

Observações:  
1. Para o cargo de preceptor, não é obrigatório ter currículo cadastrado no site do CNPq 
(www.cnpq.br), na plataforma Lattes. As informações e experiências profissionais 
devem constar no Currículo Profissional.  

2. Caberá ao candidato assegurar que não falte nenhum dos documentos objeto de 
avaliação do concurso.  

3. O candidato NÃO deverá incluir documentos que não constam do roteiro de 
documentação, pois eles não serão avaliados.  

4. A Faculdade NÃO se responsabilizará por documentos errados.  

5. Os professores poderão ser contratados para 2019/1 ou compor cadastro de 
reserva.  
 

IV. ETAPAS DA SELEÇÃO  
1) Seleção de Currículo.  

2) Levantamento das referências profissionais.  

3) Entrevista/Avaliação Prática ou Teórica. 

Observação: Todos os candidatos que forem chamados a comparecer à Instituição 
em mais de uma etapa da seleção, receberão retorno sobre sua situação no concurso 
via endereço eletrônico.  
 

V. DO PROCESSO SELETIVO  
Após a seleção do currículo, os candidatos classificados serão convocados para 
entrevista e/ou Avaliação Prática ou Teórica.  
 

VI. DO RESULTADO  
O resultado final da seleção será divulgado até dia 26 de novembro do corrente ano, 
nominalmente e por e-mail aos aprovados. 
Os candidatos selecionados de acordo com o número de vagas oferecidas serão 
comunicados por telefone ou via endereço eletrônico e deverão comparecer à Instituição 
no prazo determinado. O não comparecimento no prazo estabelecido caracterizará a 
desistência da vaga. 
As vagas oferecidas neste Edital mas não preenchidas no semestre letivo 2019/1 irão 
compor cadastro de reserva. 
 
Os casos omissos ou possíveis exceções serão resolvidos pela Direção da Faculdade 
Brasileira.  
 
Vitória/ES, 23 de outubro de 2018. 

 
Leila Alves Côrtes Matos 

Direção Geral 
MULTIVIX - Faculdade Brasileira 

 

http://www.multivix.edu.br/

