
 

 

EDITAL 003/2018 – DA 

 

                 SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A Diretoria Acadêmica da Faculdade FAMETRO Maracanaú, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna pública a realização do Processo de Seleção de Professo-

res para compor, a partir de 2019.1, o quadro docente dos cursos de Administração, En-

genharia de Produção e Enfermagem. 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO 

As vagas para docência se destinam às disciplinas cujas ementas e turnos estão men-

cionados no anexo I, parte integrante deste Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Poderão se inscrever candidatos que atendam aos seguintes requisitos: 

 I - Ter formação acadêmica com a titulação de Doutor, Mestre ou Especialista 

(diploma obtido no exterior deve ser apresentado com validação);        

  II - Ter experiência comprovada na docência de ensino superior de no mínimo 

um ano. 

 III - Ter experiência profissional comprovada na área. 

 

2.2. O período de inscrição será de 03 a 05/12/2018.  

As inscrições serão feitas no site www.unifametro.edu.br/selecao-docentes e to-

da a documentação necessária deverá ser enviada pelo formulário disponível no 

endereço eletrônico mencionado.  

2.3. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e postar 

os seguintes documentos em formato PDF: 

a) Cópia do Curriculum Lattes (atualizado); 

b) Cópias dos diplomas de Graduação e da maior Pós-graduação (reconhecidos 

ou validados no Brasil). 

2.4. O envio dos documentos de qualificação indicados no item anterior é condição 

para participar da seleção. 

 

 

 

http://www.unifametro.edu.br/selecao-docentes


 

 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

3.1. O processo de seleção será composto por 02 (duas) fases: 

Fase 01: Análise da documentação e do Currículo Lattes, de caráter eliminatório. 

O resultado dessa fase será enviado para o candidato, por e-mail, até o dia 12 de 

dezembro. Os candidatos aprovados nesta fase prosseguirão para a Fase 02. 

  Fase 02: Prova didática, de caráter eliminatório, abrangendo aula cujo conteúdo 

encontra-se neste edital (anexo I), seguida de entrevista, tendo essa fase 

peso 2. Somente participarão da fase 02 os professores que passarem 

pela fase 1. No período de 17 a 19/12/2018, no dia e hora informados, o 

candidato deverá, em 20 minutos, ministrar uma aula, sobre o ponto in-

dicado no anexo 1. Nessa fase serão avaliadas as seguintes habilidades:  

a) adequação do conteúdo ao tema sorteado; 

b) domínio do conteúdo; 

c) linguagem clara na exposição dos conteúdos; 

d) dinamismo na aula; 

e) integração da teoria e prática; 

f) procedimentos didáticos adotados; 

g) recursos didáticos adotados; 

h) qualidade do plano de aula. 

 

3.2. Concluída a aula, a banca examinadora entrevistará o candidato durante 10 mi-

nutos.  

3.3. Cada examinador atribuirá notas às habilidades da prova didática e à entrevista, 

cujo resultado será a média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores, 

com arredondamento para uma casa decimal, tendo este resultado peso 2. 

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

obtiver na soma do resultado dos itens 3.1 e 3.2 nota inferior a 6,0 (seis), como 

média dos 04 (quatro) examinadores. 

 

4. RESULTADO: 

    4.1. A média final de classificação dos candidatos resultará da média aritmética das 

notas obtidas nas duas fases citadas no item 3.1. 

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

a) a maior nota obtida na prova de didática. 



 

b) o maior período de tempo relativo à experiência de docência na área da disci-

plina para qual o candidato fez a opção. 

4.3. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 21 de dezembro de 

2018, no site da Unifametro (www.unifametro.edu.br/selecao-docentes).   

4.4. No dia 17 de janeiro de 2019, o professor selecionado deve comparecer à Coor-

denação do Curso no horário informado no site para receber orientações sobre 

disciplina e curso e assinar termo de ciente da aprovação portando a documenta-

ção necessária para a contratação: 

 Em caso de não cumprimento da entrega de documentação contratual, o profes-

sor selecionado será preterido pelo segundo classificado. 

 4.5. O candidato selecionado deverá obrigatoriamente participar de treinamento es-

pecífico, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2019, de 17 às 20h, na Sala do Campus 

Carneiro da Cunha. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

deste Edital. 

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

prova didática será eliminado da seleção. 

5.3. A banca examinadora será composta de 04 (quatro) membros: um professor da 

área da disciplina, um representante do NDE, o coordenador do curso e um re-

presentante do Núcleo Pedagógico. 

5.4. O resultado do processo seletivo deste Edital terá validade pelo período de 

01(um) ano a partir da divulgação do resultado referido no item 4.3.  

5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Acadêmica, em conjunto 

com o Coordenador do Curso da disciplina pretendida.   

 

Maracanaú, 27 de novembro de 2018. 

 

Denise Ferreira Maciel 

Diretora Acadêmica 

 

 

 

 

http://www.unifametro.edu.br/selecao-docentes


 

 

ANEXO I 

 

CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Disciplina: Planejamento e Controle da Produção 2  

Dia e Turno da disciplina: quarta-feira, 8º semestre. 

EMENTA: A disciplina Planejamento e Controle da Produção II contemplam as prin-

cipais decisões táticas e estratégicas que antecedem o início das atividades de produção 

de uma organização. Dentro destas decisões incluem: o processo de previsão de deman-

da, estudo de instalações industriais, arranjo físico e a hierarquia de planos de produção 

(Agregado e Mestre de Produção). 

Conteúdo da prova didática (aula da fase 2):   Plano Mestre. 

 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

Disciplina: Gestão do Conhecimento e da Inovação. 

Dia e Turno da disciplina: segunda-feira: noite 

EMENTA: Introdução a Gestão da Inovação. A inovação como processo central de 

negócios. Construção da empresa inovadora. Desenvolvimento de uma estratégia de 

Inovação. Fontes de Inovação e Geração de Ideias. Criando conhecimento nas organiza-

ções. Tópicos em Gestão do Conhecimento. 

Conteúdo da prova didática (aula da fase 2): Fontes de inovação e Geração de 

Ideias (Business Model Canvas; 

Prototipagem Rápida; Design 

Thinking). 

Disciplina: Jogos de Empresas  

Dia e Turno da disciplina: sexta-feira: noite 

EMENTA: Os jogos de empresa; Surgimento e desenvolvimento dos jogos de negó-

cios; O início da utilização dos jogos de empresas e os avanços acadêmicos nesta área; 

os conceitos fundamentais, princípios, objetivos e aspectos dos jogos de empresas; 

Aplicações, tipos e vantagens; Realização de simulações objetivando a tomada de deci-

sões; Estratégias competitivas e o planejamento estratégico; Desenvolvimento de com-

petências gerenciais. 

Conteúdo da prova didática (aula da fase 2):    Simulação empresarial. Explicitar 

como será trabalhada a simulação 

empresarial, assim como a análise 

dos motivos e consequências das 

decisões tomadas pelas equipes. 

Conhecimento do simulador Ber-

nard é desejável. 



 

 

Disciplina: Gestão Financeira e Orçamentária 
 
Dia e Turno da disciplina: terça-feira (noite). 
 

EMENTA: Gestão Financeira; Visão Estratégica; Visão Macro; Análise Financeira; 

Áreas Afins; Dinâmica das Decisões; Ambiente Financeiro Brasileiro; Intermediações 

Financeiras; Sistema Financeiro Brasileiro; Decisões de Financiamento e Dividendos; 

Fluxo de Caixa; Valor Presente; Fator de Valor Presente; Valor Futuro; Fator de Valor 

Futuro; Análise e Decisões de Investimentos; Análise de Custos; Resultado com Merca-

dorias; Estrutura das Demonstrações Contábeis; Análise Vertical e Horizontal; Análise 

de Endividamento; Análise de Liquidez; Análise de Rotatividade; Análise de Rentabili-

dade; Alavancagem Financeira e Taxas de Retorno. 

Proporcionar ao aluno uma visão geral do processo orçamentário, seus aspectos concei-

tuais e operacionais, demonstrando as principais etapas que envolvem o planejamento 

orçamentário desde a previsão das vendas, passando pelos custos de produção, despesas 

operacionais, chegando até a projeção dos principais demonstrativos contábeis, por 

meio de um orçamento global anual de uma organização hipotética, e apresentar técni-

cas avançadas de metodologias orçamentárias. 

Conteúdo da prova didática (aula da fase 2):     Fluxo de Caixa, Modelo Padrão, 

Valor Presente, Valor Futuro, Aná-

lise e Decisão de Investimento, Aná-

lise de Custos e Resultado com 

Mercadorias. Tipos de orçamento. 

 

CURSO: ENFERMAGEM  

Disciplina: Processo de Cuidar da Saúde da Mulher 

Requisitos: 

Experiência e/ou Especialização na área e experiência mínima de 3(três) anos; 

Experiência mínima de 3(três) anos na docência 

Dia e Turno da disciplina: quarta e sexta-feira (noite) 

EMENTA: Contextualização da saúde da mulher e suas interfaces com aspectos políti-

cos, epidemiológicos e clínicos. Desenvolvimento de competências e habilidades cogni-

tivas, afetivas e psicomotoras para desempenhar a assistência de enfermagem na pre-

venção de doenças, promoção e recuperação da saúde da mulher nas diferentes fases da 

vida considerando o contexto sociocultural, questões de gênero e os direitos sexuais e 

reprodutivos. Promoção do pensamento crítico-reflexivo em contextos que envolvem a 

saúde sexual e reprodutiva das mulheres com enfoque na educação em saúde, humani-

zação da atenção e práticas baseadas em evidências científicas. 

 



 

Conteúdo da prova didática (aula da fase 2):   Assistência de Enfermagem no pós 

parto imediato: interface com a 

mãe e o RN. 

 

Disciplina: Processo de Cuidar da Saúde da Criança e RECÉM-NASCIDO,  

Experiência e/ou especialização na área e experiência mínima de 3(três) anos; 

Experiência mínima de 3(três) anos  na docência. 

Dia e Turno da disciplina: quarta e sexta-feira (noite) 

EMENTA: Contextualização da saúde da criança e do recém-nascido e suas interfaces 

com aspectos políticos, epidemiológicos e clínicos. Desenvolvimento de competências e 

habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras para o desempenho da assistência de 

enfermagem nas diversas fases do desenvolvimento da criança e do recém-nascido, res-

peitando os programas de saúde governamentais e o contexto biológico, psíquico, polí-

tico e social.  Promoção do pensamento crítico-reflexivo em contextos de atuação do 

enfermeiro com enfoque na educação em saúde, humanização da atenção e práticas ba-

seadas em evidências científicas. 

Conteúdo da prova didática (aula da fase 2):   Assistência de Enfermagem no pós-

parto imediato: interface com a 

mãe e o RN 

 

 

 

 

  


