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EDITAL 002/2018 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A Coordenação Geral da Faculdade Regional Jaguaribana, designada FRJ, no uso 

de suas atribuições regimentais, torna pública a realização do Processo de Seleção de 

Professores para compor, no semestre 2018.2, o quadro docente da Instituição. 

 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO 

As vagas para docência destinam-se às Disciplinas constantes do anexo I ao 

presente Edital, local onde as respectivas ementas encontram-se listadas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Poderão se inscrever candidatos que tenham formação acadêmica na área 

referente ao curso que estiverem se inscrevendo e titulação mínima de especialização em 

qualquer área. 

 

2.2. Os candidatos poderão efetuar inscrição para as disciplinas que estiveram aptos 

a seu exercício profissional enquanto docente, considerando o item 2.1. Para cada 

disciplina que o candidato efetuar inscrição a coordenação do curso e ou coordenação 

geral poderão solicitar banca de avaliação. 

       

2.1.1. Em caso de cursos diferentes o candidato deverá preencher ficha de inscrição 

(Anexo I) para cada curso. 

 

2.3. As inscrições deverão ser feitas no período de 02 a 20 de julho de 2018, nos 

dias úteis, das 14 hs às 22 hs, na Coordenação Geral do Campus Alto Santo da FRJ, Rua 

Joaquim de Paula Nogueira, nº 494, Centro, Alto Santo – CE. 

  

2.4. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de inscrição constante do Anexo I; 

b) Cópia do Curriculum Lattes; 

c) Cópias do diploma de graduação e do diploma de pós-graduação (reconhecidos 

ou validados no Brasil). 

 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

3.1. O processo de seleção será composto por 03 (três) fases: 

 

 Fase 1: Inscrição dos candidatos: período 02 à 20 de julho de 2018. 

 Fase 2: Análise da documentação apresentada, caráter eliminatório, até 23 de 

julho de 2018. 

 Fase 3: Apresentação didática, de caráter classificatório/eliminatório, 

abrangendo sorteio de ponto para definição de ordem de apresentação, 

apresentação propriamente dita e entrevista, em (dia) 30 de julho de 2018. 
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3.2 O sorteio do dia/hora da aula apresentação didática será realizado em 28 de 

julho de 2018 às 14 hs, na sala da Coordenação Geral no Campus Alto Santo, por ordem 

alfabética dos candidatos inscritos por disciplina.  

 

O comparecimento do candidato ao sorteio é facultativo, o que não implicará, sob 

hipótese alguma, em alegação de desconhecimento de seu resultado, que será divulgado 

no site da FRJ (www.frjaltosanto.edu.br) imediatamente após sua realização e informado 

aos candidatos pelos endereços de e-mail por eles fornecido por ocasião da inscrição. 

 

3.3. Para participar da avaliação didática o candidato deve comparecer no dia e hora 

sorteados; o candidato deverá, em até 30 minutos, realizar uma apresentação sobre seu 

planejamento para o desenvolvimento da Ementa pelo semestre, considerando o número 

de encontros (aulas) previstos, e aula expositiva de um assunto da ementa conforme o 

constante no Anexo II.  

 

Na oportunidade serão avaliadas as seguintes habilidades: 

a) sistematização e lógica na apresentação; 

b) domínio do conteúdo; 

c) clareza de comunicação e fluência verbal; 

d) utilização e adequação de recursos de ensino;  

e) postura. 

 

3.4. Concluída a apresentação, a banca examinadora poderá arguir o candidato para 

maiores esclarecimentos ou retirada de dúvidas. 

 

3.5. Cada examinador atribuirá sua nota à apresentação de cada candidato, referente 

aos aspectos citados no item 3.3, em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), conforme a ficha 

de avaliação constante do  Anexo III.  

 

3.6. A nota da apresentação corresponderá à média aritmética simples das notas 

atribuídas ao candidato por uma banca constituída, com arredondamento até uma casa 

decimal. 

 

3.7. Ficará reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o candidato que 

obtiver nota igual a 2,9, ou inferior, na média obtida. 

 

4. RESULTADO: 

 

À média obtida nas apresentações aprovadas, e somente a estas, será concedido um 

acréscimo de 0,5 aos candidatos que tiverem Produções Intelectuais, Técnicas, 

Pedagógicas, Artísticas e Culturais nos último três anos, cuja comprovação deverá ser 

entregue por ocasião da sua exposição. 

A maior nota obtida na apresentação é determinante para a escolha do 

preenchimento da vaga. 

Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

a) o título de pós-graduação de maior nível, comprovado pela documentação 

entregue pelo candidato no ato da inscrição. 

b) o maior período de tempo relativo à experiência de docência no ensino superior 

como um todo, comprovado na CTPS. 
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c) maior período de tempo relativo à experiência de docência na disciplina para a 

qual o candidato fez a opção. 

 

4.3. O resultado do processo seletivo será divulgado em 02 de agosto de 2018 no 

site da FRJ. 

 

4.4. O candidato selecionado terá até 10 de agosto de 2018 para apresentar a 

documentação necessária à contratação constante do anexo V ao presente Edital, na 

Coordenação Geral Campus Alto Santo da FRJ, Rua Joaquim de Paula Nogueira, nº 494, 

Centro, Alto Santo – CE. 

    

4.5. O candidato selecionado deverá necessariamente participar de treinamento 

específico e das atividades previstas no calendário acadêmico. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições 

deste Edital. 

 

5.2. O candidato que não comparecer no dia marcado para ministrar a aula de sua 

apresentação será eliminado da seleção. 

 

5.3  A banca poderá será constituída por Coordenadores de Curso, Coordenação 

Geral e Professores Convidados. 

A Direção Geral da FRJ se reservam no direito de, a qualquer momento, fazer parte 

da banca, seja por acréscimo, seja em substituição a qualquer de seus membros. 

 

5.4. O resultado decorrente do processo seletivo do presente Edital terá validade 

somente para as contratações visando o semestre 2018.2. 

 

5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral e Coordenação Geral 

de Campus da FRJ 

 

 

 

 

 

 

Alto Santo,18 de junho de 2018. 

 

 

 

Prof. Taneide Medeiros 

 

Direção Geral da Faculdade Regional Jaguaribana 
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ANEXOS 

 

I. Ficha de Inscrição. 

II. Disciplinas, ementas, carga horária e quantidade de encontros. 

III. Ficha de Avaliação. 

IV. Cronograma.  

V. Documentação para contratação   
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ANEXO I 

 

AO EDITAL 002/2018 

SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CURSO:            

 

1. Identificação: 

 Nome:            

 End:         Nº:    

 Bairro:        CEP:     

 

2. Contatos: 

 Tel. fixo (     )            Tel Celular/WhatsApp (     )    

     E-mail:            

 

3. Opções de disciplina (em ordem de prioridade): 

 (1)              

 (2)              

 (3)              

 (4)              

 

 

4. Titulação, área e Instituição de Ensino 

 ( ) Graduação:           

    ( ) Especialização:           

    ( ) Mestrado:           

    ( ) Doutorado:           

 

  

 

 

 Alto Santo,____ de ___________de 2018 

  

 __________________________________ 

 Assinatura do Candidato 

  

Documentos Entregues 

(  ) Curriculum Lattes 

(  ) Diploma de graduação 

(  ) Diploma de pós-graduação 

(maios titulação) 



 
 
 
 
 
 Portaria  Nº 846 de 13 de julho de 2017 

 

Faculdade Regional Jaguaribana – FRJ – Rua: Joaquim de Paula Nogueira, 494 
Centro - Alto Santo – CE. Fone: (88) 34291817 

www.frjaltosanto.edu.br 

 

ANEXO II 

 

AO EDITAL 002/2018 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

DISCIPLINAS, EMENTAS, 

CARGA HORÁRIA  E QUANTIDADE DE ENCONTROS 

 
1. Para o curso de Enfermagem 

 

DISCIPLINA 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

EMENTA 

Bioquímica 60 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Fundamentos de Química. Introdução à Bioquímica, principais 

moléculas envolvidas nos processos bioquímicos, metabólicos e sua 

regulação. Organização bioquímica da célula e processos de 

transporte. Bioenergética. pH, sistemas tampão e equilíbrio ácido-

básico..  Aminoácidos, Proteínas, Carboidratos e Lipídeos. 

Vitaminas e Coenzimas.  Introdução ao estudo do metabolismo, 

glicólise, ciclo de Krebs. Metabolismo de ácidos graxos e 

aminoácidos. Distúrbios do metabolismo. Fundamentos 

bioquímicos da nutrição 

Fundamentos 

de Direito e 

Direitos 

Humanos 

30 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Estudo do conceito, fundamentos, evolução e significado 

contemporâneo dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos 

humanos fundamentais. Os direitos fundamentais à saúde. Visão 

panorâmica dos direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres 

individuais e coletivos, sociais, da nacionalidade e políticos. Os 

direitos fundamentais como aquisição evolutiva da humanidade. 

Aplicação e respeito aos direitos e garantias fundamentais. 

Fundamentos 

de Psicologia e 

Saúde 

 

60 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Introdução ao estudo da Psicologia. Objeto da Psicologia. 

Psicologia como ciência: conceituação, campo, divisões e 

abordagens. Estudo da personalidade. Estresse, estilos de 

enfrentamento e manejo. O homem: aspectos psicológicos. 

Perspectivas acerca da psicanálise. Psicologia e Saúde: perspectivas 

e reflexões. A depressão.  Fundamentos e abordagens psicológicas 

na promoção, prevenção e reabilitação em saúde, considerando a 

tríade paciente, família e profissional de saúde. O paciente e a 

hospitalização. As questões que envolvem o relacionamento 

interpessoal nas organizações de saúde. Reações psíquicas do 

paciente diante da enfermidade terminal/Morte. 

Sociologia e 

Relações 

Étnicas. 

30 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Fundamentos sociológicos; as instituições sociais, as classes sociais; 

a mobilidade social. Abordagem da Sociologia do Trabalho. A 

organização do processo de trabalho e as relações de trabalho. 

Perspectivas Contemporâneas acerca da sociedade e das relações 

sociais. Relações Sociais e Étnicas. História e Cultura Afro-

brasileiras: as relações de poder. As perspectivas acerca da 

Sociologia Crítica. 
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Epidemiologia 60 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Introdução à epidemiologia. Fundamentos epidemiológicos para o 

estudo dos determinantes do processo saúde doença. Epidemiologia 

descritiva. Estrutura epidemiológica. Vigilância epidemiológica. 

Ecologia e epidemiologia. Problemas de saúde. Metodologia 

epidemiológica. Investigação. Causalidade e formulação de 

hipótese. Quadro epidemiológico. As pessoas, o tempo e o espaço. 

Meios físicos, biológicos e sociais. A problemática do 3º mundo. 

Profilaxia, prevenção, eliminação e erradicação de doenças 

transmissíveis e infecciosas mais comuns no país e na região, 

especialmente no Ceará. 

Genética 

Humana e 

Embriologia 

60 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Etapas do desenvolvimento embrionário humano desde a 

fecundação até o nascimento, bem como suas principais 

malformações. Desenvolvimento dos tecidos e órgãos. 

Fundamentos de Genética. . O material genético: origem e evolução. 

Ciclo celular, cromossomos, duplicação, transcrição e tradução do 

DNA. Divisão celular: mitose e meiose. O código genético. 

Estrutura do gene. Regulação da ação gênica. 

 

 

Bioestatística 

 

60 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Bases estatísticas dos métodos quantitativos. Apresentação tabular 

e gráfica. Variáveis. Probabilidades, inferência estatística. 

Distribuição, expectativas. Variância. Covariâncias. Amostragem, 

estimativa. Média. Prova de hipóteses estatísticas. Erros. Provas 

sobre proporções, médias e variâncias. Estimativas demográficas. 

Indicadores de saúde. 
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2. Para o curso de Pedagogia 

 

DISCIPLINA 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

EMENTA 

Sociologia e 

Antropologia da 

Educação 

60 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Estudos socioculturais da escola,  dos  sistemas  escolares,  do  

processo educativo e de seus agentes, e experiências em educação 

não formal ou escolar, incluindo o exame das relações entre a 

educação e a sociedade e as relações entre a educação, a cultura, 

as ideologias, as instituições políticas, os sistemas de dominação e 

a construção de práticas de resistência e emancipação. 

Estrutura e 

Funcionamento 

da Educação 

60 hs em 1 

encontro 

semanal de 

3 hs cada 

Estudo da organização da educação brasileira: dimensões 

históricas, políticas, sociais, econômicas e educacionais. Educação 

e Desenvolvimento. A Constituição de 1988 e os movimentos 

sociais e sindicais. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

significado da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional e as 

reformas educacionais.   
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ANEXO III 

 

AO EDITAL 002/2018   

SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Professor:   

Curso:   

Disciplina:   

 

Aspecto  

avaliado  

Nota  

atribuida 

Observações 

Sistematização  

e lógica na 

apresentação 

 

  

 

Domínio do 

Conteúdo 

 

  

Clareza de 

comunicação e 

fluência verbal 

 

  

Utilização e 

adequação de 

recursos de ensino 

 

  

 

Postura 

 

 

  

MÉDIA    

PONTUAÇÃO POR 

PUBLICAÇÕES 

  

PONTUAÇÃO FINAL  

 

 

 

 ___________________________________ 

 Avaliador  
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ANEXO IV 

 

AO EDITAL 002/2018 

SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

CRONOGRAMA GERAL 

 

 

DATA 

 

 

EVENTO 

 

02 a 20 de julho de 2018 

 

Inscrições 

 

Até 23 de julho de 2018 

 

Análise da documentação e currículo 

 

28 de julho de 2018 às 

14:00 hs 

 

 

Sorteio do dia/hora da aula 

 

30 de julho de 2018 

 

 

Apresentações dos candidatos 

 

02 de agosto de 2018 

 

 

Divulgação dos resultados 

 

Até 10 de julho de 2018 

 

 

Aceite dos candidatos com entrega de documentação 
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ANEXO V 

 

AO EDITAL 002/2018   

SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

• CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

• Cópia da CTPS - Página da Foto, Qualificação Civil, Último Contrato de 

Trabalho e Contribuições Sindicais . 

• 02 fotos 3x4 em com fundo branco . 

• Exame Médico Admissional . 

• 01 Cópia da Carteira de Identidade - frente e verso . 

• 01 Cópia do CPF – frente e verso . 

• 01 Cópia do Comprovante de Residência Atual (máximo 3 meses), frente e verso 

(luz, gás, água ou telefone) em nome do próprio, dos pais ou do conjugue, 

apresentando certidão de casamento ou nascimento.  

• 01 Cópia do Título de Eleitor e Comprovante da Última Votação (caso não 

possua, retire no site: 

http://www.tse.gov.br/certidaoquitacao/emissaoCertidaoQuitacao.do)  

• 01 Cópia do PIS ou PASEP (ou último extrato do FGTS).  

• 01 Cópia do Certificado de Reservista frente e verso . 

• 01 Cópia do Registro Profissional (para profissionais liberais) . 

• 01 Cópia da Certidão Casamento ou União Estável (frente e verso).  

• 01 Cópia do Comprovante Atual de Recolhimento de Contribuição Sindical 

(caso possua)  

• 01 Cópia do Cartão Magnético bancário . 

• 01 Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos de até 14 anos . 

 


