EDITAL Nº. 03/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DO QUADRO DOCENTE DA
FACULDADE DE AMERICANA
A Direção Geral da Faculdade de Americana - FAM torna público que até às 18h00
do dia 14 de julho de 2021 estão abertas as inscrições para o Processo de Seleção
para o seu quadro docente dos cursos presenciais de graduação e pós-graduação,
visando ao preenchimento de vagas na graduação para as disciplinas relacionadas
abaixo.
1. Das vagas
1.1.

Das vagas para docente, da formação requerida, das disciplinas, dos
cursos, da carga horária semanal, dia e horário

Vaga

Formação solicitada

1

Nome da Disciplina

Curso

Gestão da Produção

Administração

Fundamentos de Logística

Tecnologia em
Logística

Administração, Tecnologia
em Logística

Estruturas de Madeira
2

3

4

Psicologia

5

6

4ha

Horário

4ª feira

19:00 às
22:10

5ª feira

19:00 às
22:10
19:00 às
22:10
19:00 às
20:30
19:00 às
22:10
19:00 às
22:10
19:00 às
22:00
19:00 às
22:10
20:40 às
22:10
19:00 às
22:00

4ª feira

Engenharia de Transporte

2ha

5ª feira

Processos Psicológicos I

4ha

2ª feira

4ha

5ª feira

Estágio Ênfase Saúde Mental*

3h

6ª feira

Desenvolvimento infantil

4ha

5ª feira

2ha

3ª feira

3h

3ª feira

Tecnologia em Estética
e Cosmética

4ha

5ª feira

19:00 às
22:10

Tecnologia em Estética
e Cosmética

4ha

6ªfeira

19:00 às
22:10

Engenharia Civil

Teorias da Personalidade

Psicopatologias infantil

Psicologia

Psicologia

Estágio Complementar Humanista*
Tecnologia em Estética e
Cosmética, Tecnologia em
Cosméticos, Tecnologia em
Visagismo e Terapia
Capilar, Biomedicina,
Enfermagem, Farmácia, ou
Fisioterapia com
especialização na área de
saúde e cursos na área de
Estética
Tecnologia em Estética e
Cosmética, Tecnologia em
Cosméticos, Tecnologia em
Visagismo e Terapia
Capilar, Biomedicina,
Enfermagem, Farmácia, ou
Fisioterapia com
especialização na área de
saúde e cursos e cursos na
área Estética

4ha

Dia

4ha

Engenharia Civil

Psicologia

CH
sem

Drenagem Linfática

Estética Capilar e Tricologia

Legenda
CH sem = Carga horária semanal em horas-aula
*componentes de estágio supervisionado - contrato e valore específicos para essa atividade.

2. Das condições de trabalho
2.1. O candidato aprovado será contratado na categoria funcional compatível com
sua titulação, para dedicar-se a tarefas de docência na Graduação e na PósGraduação, podendo também assumir atribuições de orientação, pesquisa,
extensão, trabalhos de gestão, programa de capacitação docente e participação de
reuniões colegiadas.
2.2. É exigido que o candidato possua conhecimentos básicos de informática para
utilizar o portal informatizado e disponibilizar o plano de ensino, material de aula,
exercícios, atividades e banco de questões das avaliações, além de participar de
capacitação docente online.
2.3. Os valores de hora/aula, sem adicionais previstos na CLT, para os docentes que
iniciarão os trabalhos em agosto de 2021 serão os seguintes:
- Professor II-F – R$ 20,00 (especialista)
- Professor III-F – R$ 25,00 (mestre)
- Professor IV-F – R$ 30,00 (doutor)
2.4. Para todas as vagas é exigido que o candidato tenha titulação mínima de
especialista e conhecimentos e habilidades para a utilização internet, portal
acadêmico, metodologias ativas, ferramentas digitais e ambiente virtual de
aprendizagem – AVA, como suporte ao ensino-aprendizagem.
3. Dos requisitos para o cargo
3.1. O candidato deve:
a) Possuir formação de graduação e/ou pós graduação adequada ao perfil do
conjunto de disciplinas da vaga, conforme constante das tabelas do item 1
deste edital;
b) Possuir titulação de especialista, mestre ou doutor, devidamente comprovada;
c) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares, quando for o caso;
d) Estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo.
3.1.1. O candidato estrangeiro deve possuir visto permanente e diploma, caso
emitido por Instituição estrangeira deve estar revalidado, conforme legislação
vigente.
3.1.2. Os diplomas de mestrado e doutorado deverão ter sido obtidos em cursos
reconhecidos pela CAPES-MEC e os certificados de pós-graduação em nível de
especialização devem atender à legislação vigente à época da conclusão.
3.1.3. Somente será aceito certificado de pós-graduação em nível de especialização
expedido por instituição brasileira credenciada junto ao MEC e de curso realizado de
acordo com a respectiva legislação vigente à época da conclusão.

3.2. O candidato deverá ter disponibilidade para assumir o conjunto de disciplinas da
vaga nos dias e horários definidos no quadro constante do item 1.1 deste edital e dar
disponibilidade de, pelo menos, 16 horas em até 1 (um) ano a contar da sua
contratação, a fim de assumir outras disciplinas da sua área de formação, caso
novas disciplinas sejam ofertadas.
3.2.1. A disponibilidade do candidato para assumir as disciplinas da vaga para a qual
se candidatou é requisito obrigatório e, portanto, a falta dessa disponibilidade
desclassificará o candidato, ficando o candidato ciente desde sua inscrição que deve
ter a disponibilidade solicitada para a vaga.
3.3. Não serão permitidas inscrições de candidatos que eventualmente tenham tido
vínculo com a Instituição nos últimos 12 meses, caso em que o candidato será
desclassificado quando da análise documental, exceto os candidatos que tenham
tido contrato por prazo determinado.
3.4. A instituição reserva-se o direito de não aprovar para a prova de desempenho
didático ex-professores ou pessoas que mantenham vínculo, seja de parentesco,
profissional ou qualquer outro, com docentes ou funcionários, quando julgar
conveniente.
3.4.1. Fica o candidato ciente de que a omissão ou incorreta informação de vínculo
com docentes ou funcionários da Mantenedora da FAM acarretará a sua
eliminação/desclassificação, independente da fase em que o processo se encontre.
3.5. No caso de não haver candidato que atenda as exigências especificadas para a
vaga poderá ser classificado para participar das demais fases do concurso outros
candidatos que atendam, pelo menos, ao requisito de formação acadêmica ou ser
contratado outro candidato aprovado.
4. Da inscrição
4.1. O período de inscrição estende-se até às 18h00 do dia 14 de julho de 2021.
4.2. A inscrição será realizada pela internet, através do site www.fam.br, na área
"Quero trabalhar na FAM - Cadastro docentes", com o preenchimento total dos
dados e encaminhamento dos seguintes documentos, para o e-mail
recrutamento@fam.br:
a) RG;
b) CPF;
c) Todos os títulos (frente e verso) – (diploma de cursos de graduação,
Mestrado ou Doutorado e/ou certificado de conclusão de Especialização
Lato Sensu);
d) Currículo Lattes – CNPq atualizado;
e) Ficha de inscrição do site da instituição.
4.2.1. Não serão aceitas inscrições com o encaminhamento da documentação em
período ou horário posterior ao final das inscrições.

4.3. No caso de apresentação de certificado de conclusão de curso em substituição
ao diploma de graduação, mestrado ou doutorado ou apresentação de declaração
de conclusão em substituição ao certificado de especialização, somente será aceito
se datar de até 6 (seis) meses da conclusão do curso e juntando o protocolo de
solicitação de diploma ou do certificado, no caso de especialização.
4.4. O currículo lattes encaminhado na inscrição deverá estar atualizado, dentro dos
últimos seis meses, sendo que informações atualizadas após a inscrição não serão
consideradas para efeito de classificação, não cabendo recurso futuro.
4.5. O candidato poderá se inscrever para mais de uma vaga desde que atendidos
os requisitos constantes deste edital, ficando o candidato obrigado a informar as
vagas para quais está se inscrevendo e ter disponibilidade para assumir as
disciplinas de cada vaga, respectivamente.
4.5.1. O candidato inscrito em mais de uma vaga fica dispensado de duplicar a
apresentação do currículo lattes, cadastrado na plataforma do CNPq, e dos demais
documentos.
4.5.2. O candidato inscrito para uma vaga deverá se submeter ao processo de
seleção, apresentando o plano de ensino e plano de aula, assim como participar da
prova didática.
4.5.3. O candidato inscrito em mais de uma vaga deverá se submeter ao processo
de seleção, apresentando o plano de ensino e plano de aula de cada vaga, assim
como participar da prova didática de cada vaga.
4.6. A homologação das inscrições será feita pela Comissão do Processo Seletivo
de Docentes, sendo que as inscrições em desacordo com o previsto neste edital,
com documentação incorreta ou incompleta, não serão homologadas, ficando o
candidato desclassificado e impedido de continuar o processo de seleção.
4.7. Fica vedada a inscrição condicional à juntada de documentos.
4.8. O candidato será formalmente cientificado do deferimento ou do indeferimento
de sua inscrição, conforme previsto no item 6 deste edital.
5. Da seleção
5.1. O Processo Seletivo compreenderá 2(duas) fases, sendo 03 (três) etapas, a
saber:
Fase eliminatória:
a) Inscrição no site da FAM e encaminhamento dos documentos por
email;
b) Análise da documentação apresentada na inscrição e os requisitos
exigidos para a vaga.
II. Fase classificatória:
I.

a) Avaliação curricular e pontuação de acordo com os documentos
constantes do item 4.3 deste edital e formulário de avaliação docente
(anexo 3).
b) Para disciplinas (quadro 1.1): entrega e análise do plano de ensino e
do plano de aula, entrevista e prova de Desempenho Didático avaliada
por Banca examinadora, todos realizados na mesma data.
5.1.1. A entrevista e a prova de desempenho didático serão realizadas de forma
remota, de acordo com as orientações a serem divulgadas junto com a lista de
classificados, com duração de até 20 minutos para a entrevista e até 20 minutos
para a Prova de Desempenho Didático.
5.2. Serão selecionados até 5 (cinco) candidatos que melhor atendam as exigências
previstas no edital, de acordo com os requisitos definidos para a vaga, obedecendo
a ordem de maior pontuação na avaliação curricular, conforme indicadores e
respectivos pesos constantes do anexo 2.
5.2.1. Não sendo aprovado nenhum dos selecionados, serão chamados os
candidatos seguindo a ordem de pontuação da avaliação curricular.
5.2.2. Em caso de empate na quinta colocação serão chamados todos os candidatos
para a entrevista e prova de desempenho didático nesta condição.
5.3. O tema da aula a ser ministrada na fase classificatória da prova de desempenho
didático será o mesmo para todos os candidatos da vaga, conforme anexo 1.
5.4. O candidato inscrito em vaga que contemple mais de uma disciplina deverá
encaminhar por email, ao coordenador do curso ou presidente da banca
examinadora até o horário da entrevista e banca, o plano de ensino e o plano de
aula somente da disciplina objeto do tema da aula a ser ministrada na prova
didática, conforme anexo 1.
5.4.1. O plano de ensino e o plano de aula devem ser elaborados para a disciplina
cujo tema da aula tenha sido designado, contendo, pelo menos: ementa, objetivos,
conteúdo programático, estratégias de ensino, atividades de avaliação, bibliografia
básica e complementar, de acordo com as ementas e bibliografias básicas
divulgadas no anexo 1.
5.4.2. O candidato aprovado para a prova de desempenho didático deverá ministrar
a aula através do Google meet, cujo link será disponibilizado pela FAM para cada
candidato aprovado para essa etapa do concurso, utilizando formatos para
apresentação da aula que possam ser usados com recursos multimídia.
5.5. É vedada a presença de candidatos inscritos neste processo seletivo na prova
de desempenho didático dos demais candidatos selecionados para esta fase,
mesmo que para outra vaga.
5.6. Será reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) pontos na
avaliação da prova de desempenho didático, independentemente da pontuação nos
demais itens avaliados.

5.7. O candidato ao se inscrever e participar do concurso atesta sua disponibilidade
de horários e caso tenha disponibilidade diferente da exigida para a vaga o mesmo
será desclassificado.
6. Da divulgação
6.1. O resultado da análise documental será divulgado em lista afixada no quadro de
avisos do Departamento de Recursos Humanos da Faculdade de Americana e pelo
site www.fam.br, em 16 de julho de 2021 (a partir das 18h), oportunidade em que
serão divulgados os horários e datas para as provas de desempenho didático e
entrevista, que serão realizadas nos dias 20 a 22 de julho de 2021, de forma remota.
6.2. Não será permitida a troca de horários das entrevistas e provas de desempenho
didático.
6.3. As bancas ocorrerão entre os dias 20 a 22 de julho de 2021, conforme datas e
horários informados na divulgação do resultado da análise documental.
6.4. A classificação geral será divulgada no dia 23 de julho de 2021, a partir das 18h.
6.5. A entrega de documentos para a contratação e o exame médico serão
realizados no dia 27 de julho de 2021, no horário informado aos candidatos
aprovados.
6.6. Os documentos a serem entregues na contratação são:
I.
II.

III.

IV.

Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, PIS, Carteira Profissional e
Comprovante de endereço atualizado;
Comprovante das experiências profissionais: cópia da carteira profissional
comprovando o tempo de: Magistério no Ensino Superior; Exercício
profissional fora do magistério na área (para cursos de Bacharelado e
Tecnologia) ou Magistério no ensino fundamental e médio (para cursos de
Licenciatura e Tecnologia);
Adequação da formação e experiência pedagógica: comprovante de
experiência docente na disciplina e/ou comprovante de realização de cursos,
de materiais, de disciplinas, entre outros envolvendo o conteúdo didáticopedagógico;
Atuação e Desempenho Acadêmico e Profissional por meio de comprovantes
de:
a) Publicações nos últimos três anos: livros, capítulos de livros, artigos em
periódicos especializados, textos completos em anais de eventos
científicos, resumos publicados em anais de eventos internacionais,
propriedade intelectual depositada ou registrada, produções culturais,
artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes. Publicações
nacionais sem Qualis e regionais também devem ser consideradas como
produção, considerando sua abrangência. Ressalta-se que o candidato
deve entregar apenas a primeira folha do artigo desde que constem
informações sobre a revista e data de publicação. No caso de livro ou

capitulo de livro deve-se entregar cópia da ficha catalográfica. Não é
necessário entregar o artigo completo, o livro ou o capítulo do livro.
b) Orientações: Tese de doutorado; Dissertação de mestrado; Trabalho de
Final de Curso de Especialização Lato Sensu; Trabalho Final de Curso de
Graduação.
6.6.1. A falta de documentação para a contratação desclassificará o candidato,
sendo a vaga disponibilizada para o candidato com classificação imediatamente
seguinte.
6.7. Os resultados da análise documental, datas e horários de provas de
desempenho didático e da classificação final poderão ser consultados no site
www.fam.br, na área "Quero trabalhar na FAM - Cadastro docentes", nas datas
especificadas no item 6.1 e 6.4.
6.8. Havendo empate no total de pontos, será aprovado para a vaga o candidato
com maior titulação, seguindo o de maior tempo de experiência docente no ensino
superior. Mantendo o empate será aprovado o candidato que tiver maior número de
produções científicas nos últimos 3 anos.

7. Cronograma do processo de seleção
Inscrição dos candidatos – até dia 14 de julho de 2021, às 18h00.
Divulgação dos resultados da análise documental – 16 de julho de 2021, após às
18h.
Entrevistas e prova de desempenho didático dos candidatos aprovados na análise
documental – 20 a 22 de julho de 2021.
Divulgação do resultado final – 23 de julho de 2021 (a partir das 18h).
Entrega de documento e exame médico para contratação – 27 de julho de 2021 no
horário informado aos candidatos aprovados.
8. Das disposições finais
8.1. A Comissão do Processo Seletivo de Docente deverá apresentar relatório final
com a indicação do candidato selecionado para a Direção Acadêmica, que será
homologado pela Direção Geral, até o dia 23 de julho de 2021.
8.2. O candidato selecionado iniciará suas atividades em agosto de 2021 na(s)
disciplina(s) para a(s) qual(is) foi selecionado e, havendo disponibilidade, poderá
assumir outras disciplinas da mesma área, seja no corrente semestre ou em
semestres vindouros.
8.3. O candidato contratado fica obrigado a participar do programa de capacitação
docente, inclusive no treinamento para capacitação de uso do portal FAM, seja

presencial, em data a ser divulgada posteriormente, ou on-line, através do site
indicado e de acordo com o cronograma de cursos oferecidos.
8.3.1. O candidato aprovado será automaticamente inscrito no Módulo Básico do
Programa de capacitação docente – Módulo Básico (on-line).
8.4. A inscrição de que trata o presente edital implica no conhecimento e na
aceitação das condições aqui estabelecidas, a respeito das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
8.5. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classificação ao
candidato, valendo apenas o resultado final homologado pelas instâncias
competentes e divulgado pelo Departamento de Recursos Humanos.
8.6. A inexatidão das informações e irregularidades na documentação, ainda que
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulandose todos os atos decorrentes da sua inscrição e do Processo Seletivo de Docentes.
8.7. Eventualmente poderá ser retirada disciplina constante deste edital e atribuída a
docente já contratado pela Instituição, caso em que o candidato inscrito para a
disciplina será desclassificado, exceto no caso de vaga que inclua mais de uma
disciplina.
8.9. O presente concurso terá validade para 2 (dois) semestres letivos consecutivos,
sendo que o docente aprovado e não contratado poderá assumir aulas no 1º
semestre de 2022 em disciplina da mesma área para o qual foi aprovado no
concurso.
8.9.1 A contratação de docente aprovado neste concurso poderá ser feita em casos
excepcionais, aprovados pela Direção Geral, até o 2º semestre de 2022.
8.10. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Geral,
ouvida a Comissão do Processo Seletivo Docente e/ou a Assessoria Jurídica da
FAM.

Americana, 30 de junho de 2021.

Prof. Gustavo Azolini da Silva
Diretor Geral

ANEXO 1
Ementas, Bibliografia e Tema da aula para a prova didática
Vaga

1

Disciplina

Ementa

Função Produção;
Planejamento da Capacidade;
Localização das instalações;
Projeto do produto e do
processo; Arranjo Físico; Fluxo
de materiais;
Técnicas de tempos e
movimentos; Folha de
processo; Estratégia e tomada
de decisão na produção;
Gestão da Produção Produtividade e
competitividade;
Evolução nos sistemas de
produção; Gerência da
Qualidade voltada para a
produção; PPCP; Técnicas de
previsão de materiais;
Métodos de previsão de
materiais ; Método Lean/Six
Sigma, JIT, 7 desperdícios,
Tipos de Manutenção
A evolução da logística: da
visão tradicional à visão
moderna. A Logística como um
recurso organizacional
estratégico, com uma visão
integrada, no cenário brasileiro
e mundial. Custo logístico total
e trade-offs. Etapas e as
funções Logísticas atuais para
o planejamento, através de uma
visão panorâmica de sua
Fundamentos da
evolução. Funções Logísticas –
Logística
essencial na empresa, logística
integrada e supply chain
management, nível de serviço
logístico, o produto, sistemas
de transporte, tecnologia da
informação aplicada à logística,
controle de estoques e just in
time, aquisição, transporte,
armazenamento, gerenciamento
de estoques, processamento de
pedidos, embalagem,
distribuição.

Bibliografia

Tema da
Aula

GAITHER, Norman; FRAZIER,
Greg. Administração da produção
e operações. 8.ed. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2002.
598 p.
RITZMAN, Larry P.; KRAJEWSKI,
Lee J. Administração da produção
e operações. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2004. 431 p.
SLACK, Nigel; CHAMBERS,
Stuart; JOHNSTON,
Robert. Administração da
produção. 3.ed. São Paulo: Atlas,
2009. 703 p.

Tecnologia 4.0
na produção e
logística
BOWERSOX, Donald J.; CLOSS,
David J. Logística empresarial: o
processo de integração da cadeia de
suprimento. São Paulo: Atlas, 1999.
594 p.
GONÇALVES, Paulo
Sérgio. Administração de
materiais: obtendo vantagens
competitivas. Rio de Janeiro:
Campus, 2004. 299 pRODRIGUES, Paulo Roberto
Ambrosio. Introdução aos sistemas
de transporte no Brasil e à
logística internacional. 4.ed., rev. e
ampl. São Paulo: Grupo Aduaneiras,
2007. 248 p.

Estruturas de
Madeira

Uso da madeira na construção
civil; propriedades físicas e
mecânicas; dimensionamento
de estrutura de madeira;
elementos para projetos de
coberturas: flexão simples e
composta; ligações:
sambladuras, pregos e
parafusos; escoramento de
valas.

CALIL JR., C.; LAHR, F.A.R.;
DIAS, A.A. Dimensionamento de
elementos estruturais de madeira.
Barueri: Manole, 2003.
MOLITERNO, A. Caderno de
projeto de telhados de estruturas
de madeira. São Paulo: E. Blucher,
2001. 461p.
PFEIL, W., PFEIL, M. Estruturas
de madeira. São Paulo: LTC, 2003.
6ª ed. 224p.

Modalidades de transportes.
Aspectos econômicos e sociais
nos sistemas de transportes.
Análise da demanda e da oferta
em sistemas de transportes.
Características econômicas
(custo e preços em transportes).
Avaliação de projetos de
transportes.

LESTER, A. H. Engenharia de
infraestrutura de transporte: uma
integração multimodal. Editora
Cengage Learning. 2011. 598p.
SARAIVA, M. A cidade e o
tráfego: uma abordagem estratégica.
Recife, PE: UFPE, 2000. 213p.
VASCONCELLOS, E. A.
Transporte urbano nos países em
desenvolvimento. Ed. Annablume,
3a ed., 2000.

2

Engenharia de
Transporte

Processos
Psicológicos I

História dos estudos sobre
percepção, memória,
pensamento, linguagem,
motivação e emoção. Modelos
e referenciais teóricos sobre os
mesmos. Estruturas,
mecanismos e processos
neurofisiológicos e a relação
com o comportamento.

Teorias da
Personalidade

Introdução ao campo da
psicologia da personalidade.
Teorias psicodinâmicas e
existencial-humanistas da
personalidade.

3

Ligações por
entalhes ou
sambladuras

ATKINSON, Richard C.; NOLENHOEKSEMA, Susan;
FREDRICKSON, Barbara L.;
LOFTUS, Geoff R.; WAGENAAR,
Willem A. Introdução à psicologia:
Atkinson & Hilgard. 15.ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2012. 745
p.
CATANIA, A. Charles.
Aprendizagem: comportamento,
linguagem e cognição. 4.ed. Porto
Alegre: Artmed, 1999. 467 p.
VIGOTSKI, L. S. A formação social A importância
da mente: o desenvolvimento dos
do estudo da
processos psicológicos superiores.
sensação e
6.ed. São Paulo: Martins Fontes,
percepção para
1998. 191 p.
se compreender
melhor o
BOCK, Ana Mercês Bahia;
comportamento
FURTADO, Odair; TEIXEIRA,
humano.
Maria de Lourdes Trassi.
Psicologias: uma introdução ao
estudo de psicologia. 13.ed. reform.
e ampl. São Paulo: Saraiva, 1999.
368 p.
NUTTIN, Joseph. A estrutura da
personalidade. São Paulo: Duas
Cidades, 1969. 231 p.
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Desenvolvimento
infantil

4

Psicopatologias
infantil

5

A disciplina apresenta as
principais teorias do
desenvolvimento
biopsicossocial infantil. Noções
de Ciclo Vital e de Psicologia
do Desenvolvimento. Métodos
de estudo do desenvolvimento
humano. A influência genética
e ambiental no
desenvolvimento humano.
Desenvolvimento pré-natal e
nascimento. Desenvolvimento
biológico, cognitivo,
psicológico e social nas fases
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segunda infância
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drogas. A Psicopatogênese que
pode estar contida nas Relações
familiares. Transtornos
geralmente diagnosticados pela
primeira vez na infância e
adolescência. Diagnóstico
Diferencial dos transtornos
graves da personalidade.
Diagnóstico de transtornos de
humor na infância e na
adolescência. Diagnóstico de
transtorno de déficit de
Atenção e hiperatividade

DALGALARRONDO, Paulo.
Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais. 2.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2008. 438 p.
GRUNSPUN, Haim. Distúrbios
neuróticos da criança: psicopatologia
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WITTLINGER, Dieter;
WITTLINGER, Andreas;
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linfática manual: método Dr.
fundamentos teóricos e práticos Vodder. Porto Alegre: Artmed,
multidisciplinares, com
2013.
abordagem de saúde e de
LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem
estética. Tratamentos Estéticos linfática: teoria e prática. 3. ed. São
no Pré-Operatório e PósPaulo: Manole, 2007.
Drenagem Linfática
Operatório de Cirurgias.
JACQUEMAY, Dominique. A
Massagem de Drenagem
drenagem-vitalidade: a drenagem
Linfática Manual (VODDER
linfática associada à energética
ou LEDUC). Sequência de
chinesa. São Paulo: Manole, 2000.
tratamento no Pré-Operatório e LEDUC, Albert; LEDUC, Olivier;
Pós-Operatório
IKEDA, Marcos. Drenagem
linfática: teoria e prática. São Paulo:
Manole, 2007.
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DSM V 318.0
(F 71)

Sequência de
tratamento no
Pós-Operatório

6

Estética Capilar e
Tricologia

Tricologia, composição
química do cabelo, a parte
interna e externa do fio de
cabelo. Estudo fisiológico do
pelo. Folículo piloso.
Classificação dos pelos.
Conceitos de depilação e
epilação. Anomalias inestéticas
relacionadas ao
desenvolvimento piloso;
Higienização, preparação da
pele e técnicas de epilação.
Recursos
eletrotermofototerapêuticos e
cosmetológicos. Designer de
sobrancelha. Problemas do
couro cabeludo e alopecias.
Cosméticos e tratamentos dos
fios. Colorimetria e técnicas de
coloração e tonalização.

BENTLEY, Eilean. Massagem da
cabeça: passo a passo. São Paulo:
Manole, 2001.
PEYREFITTE, Gérard; MARTINI,
Marie-Claude; CHIVOT, Martine;
Problemas do
CRUZ, José Ricardo Amaral de
couro cabeludo
Souza. Cosmetologia, biologia geral,
e alopecias.
biologia da pele. São Paulo: Andrei,
1998.
MAIA, Eliana. Beleza total: estética,
cuidados & vida saudável. São
Paulo: DCL, 2008

ANEXO 2
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOCENTE
1.

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A VAGA

ATENDE
1.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Diploma de Graduação
Certificado ou diploma de Especialização, Mestrado ou Doutorado
RG
CPF
Currículo Lattes
Título estrangeiro revalidado
2.

REQUISITOS EXIGIDOS

Possui formação (graduação ou pós-graduação) solicitada para a
vaga
Possui titulação (especialista, mestre ou doutor)
Possui experiência profissional na área da disciplina
Possui no mínimo 16 horas de disponibilidade no período noturno
Não possui qualquer vínculo com a FAM nos últimos 12 meses

NÃO
ATENDE

2. AVALIAÇÃO CURRICULAR
Formação Acadêmica
Titulação
Quesitos
Peso Nota Total
Graduação

20

Especialização

20

Mestrado

25

Doutorado

35

Total Titulação

100

Aspectos a serem avaliados
5 - Outras Área
10 - Na área
0 - Não possui
5 - Outras Área
10 - Na área
0 - Não possui
5 - Outras Área
10 - Na área
0 - Não possui
5 - Outras Área
10 - Na área

Experiência Profissional
Experiência no Magistério do Ensino Superior
Magistério Superior (graduação ou
pós-graduação)

50

Experiência Profissional (fora do ensino superior)
Magistério na Educação Básica
(Infantil, Fundamental e Médio)
50
(EXCLUSIVO PARA VAGAS EM
CURSOS DE LICENCIATURAS)
Exercício profissional na área
(incluindo experiência no ensino
Técnico)
(EXCLUSIVO PARA VAGAS EM
CURSOS DE BACHARELADOS
E TECNOLOGIAS)
Total Experiência

0- Não possui
2 - Até 2 anos
4 - De 3 a 5 anos
6 - De 6 a 9 anos
10 - 10 anos ou mais
0- Não possui
2 - Até 2 anos
4 - De 3 a 5 anos
6 - De 6 a 9 anos
10 - 10 anos ou mais
0- Não possui
2 - Até 2 anos

50

100

4 - De 3 a 5 anos
6 - De 6 a 9 anos
10 - 10 anos ou mais

3. PUBLICAÇÃO E ORIENTAÇÃO
Quesitos
Produção científica, técnica,
cultural*

Peso

90

(últimos 3 anos)
Orientação
(Graduação/ Especialização /
Mestrado / Doutorado)
Total

10

Nota Aspectos a serem avaliados
0 - Não possui
2 - De 1 a 2 publicações
4 -De 3 até 6 publicações
6 - De 7 a 8 publicações
10 - A partir de 9 publicações
0 - Não possui
2 - De 1 a 2 orientações
4 - De 3 até 6 orientações
6 - De 7 a 8 orientações
10 - A partir de 9 orientações

100

*Considerar: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos especializados, textos
completos em anais de eventos científicos, resumos publicados em anais de eventos
internacionais, propriedade intelectual depositada ou registrada, produções culturais,
artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes. Publicações nacionais sem
Qualis e regionais também devem ser consideradas como produção, considerando sua
abrangência.

4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO
Prova Didática
Quesitos
Domínio do Conteúdo
Apresentação
Plano de Ensino/Plano
de Aula
Recursos Didáticos e/ou
de Tecnologia da
Informação e
Comunicacional - TICs
Postura
Subtotal

Nota
Nota Aspectos a serem avaliados
Máxima
30
Domínio preciso dos assuntos abordados.
Coerência da abordagem do conteúdo com o tema
20
proposto. Fluência Verbal.
Coerência do plano de ensino/aula com a
10
ementa/aula. Fluência escrita.
10

Adequação dos recursos didáticos e/ou multimídia
na apresentação da aula.

10

Avaliar se o candidato possui boa postura
considerando a sua apresentação física e atitudes
durante a apresentação.

80
Adequação da Formação

Quesitos
Formação adequada às
disciplinas

Complementação
Pedagógica

Nota
Nota Aspectos a serem avaliados
Máxima
15

5

5 - Formação na área, mas sem experiência na
disciplina.
15 - Formação na área, com experiência e/ou
aderência da formação à disciplina.
0 - Não possui
3 - Possui formação pedagógica, com comprovação
de realização de cursos, capacitação didáticopedagógico com relevância para a formação do
docente, há mais de 3 anos.
5 - Possui formação pedagógica, com comprovação
de realização de cursos, capacitação didáticopedagógico com relevância para a formação do
docente, nos últimos 3 anos.

Subtotal

20
TOTAL

