SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA
PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES– PETROLINA/PE 2020.2
ERRATA DE ALTERAÇÃO DE DATAS
EDITAL 003/2020

A SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA comunica aos interessados a errata do
Edital 003/2020 do processo seletivo para Professor para os cursos de graduação em
Odontologia, Enfermagem e Farmácia.
Onde se lê:
3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1.

Inscrição e Triagem Curricular

3.1.3 O resultado da análise curricular será divulgado no site da SOBERANA
(www.faculdadesoberana.com.br) no dia 11 de novembro de 2020, quando serão
informados os nomes dos classificados para próxima etapa do processo – prova de
aula e entrevista e também serão divulgados os temas da prova de aula, locais e
horários derealização.
3.2.

Prova de Aula e Entrevista

3.2.2. A prova aula e entrevistas serão realizadas pela plataforma Zoom, devido ao atual
cenário mundial da pandemia, entre os dias 12/11 à 11/12;
Leia-se:
3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1. Inscrição e Triagem Curricular
3.1.3 O resultado da análise curricular será divulgado no site da SOBERANA
(www.faculdadesoberana.com.br) no dia 27 de novembro de 2020, quando serão
informados os nomes dos classificados para próxima etapa do processo – prova de
aula e entrevista e também serão divulgados os temas da prova de aula, locais e
horários derealização.
3.2.

Prova de Aula e Entrevista

3.2.2. A prova aula e entrevistas serão realizadas pela plataforma Zoom, devido ao atual
cenário mundial da pandemia. A convocação para a realização da Prova de Aula e
Entrevista serão feitas de forma individual, através de contato via email da Soberana
Faculdade de Saúde de Petrolina ao candidato. A convocação será feita com uma
antecedencia mínima de 3 dias da data de realização da prova.

Onde se lê:
5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO
DATA
28/09/2020 a 23/10/2020
27/11/2020
12/11/2020 à 11/12/2020
18/12

EVENTO
Inscrições
Divulgação
da
lista
de
candidatos
classificados para etapa de prova de aula
Realização da etapa de prova de aula e entrevista
Divulgação dos candidatos classificados no
processo seletivo

Leia-se:
5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO
DATA
28/09/2020 a 23/10/2020
27/11/2020
Datas informadas indivualmente aos candidatos
22/01

EVENTO
Inscrições
Divulgação
da
lista
de
candidatos
classificados para etapa de prova de aula
Realização da etapa de prova de aula e entrevista
Divulgação dos candidatos classificados no
processo seletivo

