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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CADASTRO DE RESERVAS 

PARA PROFESSORES DOCENTES PARA O CURSO DE PSICOLOGIA 

 

O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba (FACITEC) no uso das 

suas atribuições faz saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições para o 

processo seletivo simplificado de cadastro de reserva para professores docentes para o 

curso de Bacharelado em Psicologia conforme descrito no Quadro I, nos seguintes 

termos: 

 

1. Dos requisitos do candidato para inscrição no Processo Seletivo 

1.1 Ser portador de Título de Doutor, ou Mestre ou possuir Especialização em curso 

reconhecido pelo MEC na área de formação. 

 

2. Da inscrição 

2.1. A inscrição será realizada pelo interessado ou representante, presencialmente, na 

secretaria da unidade acadêmica situada a rua Cirilo Barbosa n° 46, Centro, Janaúba até 

dia 03 de dezembro às 17h00min ou por e-mail facitec@soeducar.com.br até às 

23:59min (Horário de Brasília).  

2.2. No ato da inscrição, o candidato ou seu representante deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

I. Curriculum Lattes, com foto. 

II. Formulário preenchido, com indicação da área a que pretende concorrer; Anexo I. 

2.3. A homologação das inscrições será feita pela Comissão de Seleção da FACITEC. A 

relação dos candidatos estará disponível no site: www.facitec.net até o dia 04 de 

dezembro de 2018 às 17h00min. As inscrições em desacordo com o previsto neste 

edital, não serão homologadas, ficando o candidato impedido de continuar o processo 

de seleção. 

2.4. Serão convidados para as etapas seguintes do processo seletivo, a saber, 

apresentação da Aula Didática e Entrevista os 03 (três) candidatos melhor classificados 

em cada linha de atuação.  

2.5. A relação com os candidatos classificados, assim como o dia e horário para a Aula 

Didática e Entrevista estará disponível no site: www.facitec.net no dia 05 de dezembro 

às 18h00min.  

§ 1º A Aula Didática e Entrevistas será no dia 12 de dezembro em período matutino e 

vespertino.  

§ 2º Eventuais despesas com deslocamento e/ou estadia são de responsabilidade do 

candidato. 

 

mailto:facitec@soeducar.com.br
http://www.facitec.net/
http://www.facitec.net/


 

FACITEC – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA 
Credenciada pela portaria Nº 129, 12 fevereiro de 2017. Parecer Nº 665/16 

Rua: Cirilo Barbosa, Nº 46 – Centro – Janaúba/MG 
www.facitec.net Telefone: (38) 382-1070 – (38) 3821-6566 

 

 

3. Da seleção 

O processo seletivo será realizado em 03(três) etapas, a saber: 

3.1. Primeira etapa – Classificatória. Análise do Curriculum Lattes  

§ 1º Serão avaliados titulação, tempo de experiência em docência no ensino superior, 

docência em ensino regular ou técnico, atividades profissionais relacionadas ao campo 

de atuação do certame; publicações na área; participações em bancas de avaliação; em 

caso de empate considerar-se-á a classificação por maior idade. 

 

3.2. Segunda etapa – Classificatória. Aula didática  

§ 1º Os temas e bibliografias propostos para cada área estão dispostos no anexo V. 

§ 2º A aula terá duração de 30 minutos (será disponibilizado quadro branco, pincel, 

apagador, e Datashow). 

§ 3º A avaliação didática considerará: domínio do conteúdo, planejamento e didática, 

proposta de avaliação, fluência e clareza na apresentação.  

 

3.3. Terceira etapa – Classificatória. Entrevista do candidato  

§ 1º Esta se dará em sequência a aula didática. 

§ 2º Na entrevista considerar-se-á disponibilidade de horário para atendimento a 

instituição; adequação do perfil à oferta dos componentes curriculares a serem 

ministrados.  

3.4. A relação com os resultados da classificação do processo seletivo ao quadro de 

reserva de vagas estará disponível no site: www.facitec.net no dia 07 de dezembro às 

18h.  

 

4. Da Comissão de Seleção  

4.1 A Comissão de Seleção será composta pela Coordenação do Curso de Psicologia, o 

Diretor Acadêmico e de mais 1 (um) professor convidado para este fim, com titulação 

igual ou superior a do candidato. 

 

5. Das Vagas 

5.1. As vagas oferecidas visam possível ou futura composição do quadro docente da 

FACITEC e estão discriminadas no QUADRO I. 

QUADRO I - DAS VAGAS 

VAGAS 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

LINHA DE 

ATUAÇÃO 
TITULAÇÃO 

REGIME DE 

TRABALHO 

Quadro 

de reserva 

Bacharel em 

Psicologia 

Abordagem 

Comportamental 

Especialista e/ou Mestre e/ou 

Doutor 
Horista 

http://www.facitec.net/
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Quadro 

de reserva 

Bacharel em 

Psicologia 

Abordagem 

Existencial e 

Humanista 

Especialista e/ou Mestre e/ou 

Doutor 
Horista 

 

5.2. As cargas horárias propostas estarão sujeitas a variação de acordo com o  número 

de turmas a cada semestre.  

5.3. A remuneração proposta considera o valor de acordo com a tabela atualizada da 

categoria na Convenção Coletiva de Trabalho - CCT MG - SINPRO/Norte acrescido do 

proporcional por titulação.  

 

6. Da Contratação 

6.1. O candidato classificado poderá ser designado para trabalhar em qualquer turno 

(matutino ou noturno), de acordo com as necessidades da Instituição, obedecido à 

jornada de trabalho. 

6.2. Após a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, a 

FACITEC convocará os candidatos classificados de acordo a disposição das vagas. 

6.3. No ato da contratação o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes 

documentos e exames: 

6.3.1. Documentos (cópias, salvo quando indicado original ou demanda de 

autenticação): 

a) 01 foto 3X4; 

b) Carteira de Identidade; 

c) CPF; 

d) Título de Eleitor com último comprovante de Votação; 

e) Certidão de Antecedentes Criminais (original); 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

g) Carteira de Trabalho (original); 

h) Certificado de Reservista (frente e verso); 

i) PIS ou PASEP (Cartão de inscrição ou documento que conste o número do mesmo); 

j) Diploma e Histórico Escolar (cópias autenticadas); 

k) Diploma(s) e/ou Certificado(s) de Titulação(ções) e Histórico(s) Escolar(es) (cópias 

autenticadas);  

l) Atestado Médico Admissional (a ser realizado sob agendamento e expensas da 

instituição em clínica do trabalho conveniada). 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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7.1. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado para o quadro de 

reserva de vagas terá validade de 06 meses a partir da publicação do resultado final, 

podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Instituição. 

7.2. A/O candidata/o nomeada/o para a área do processo seletivo, caso venha a ser 

contratado, poderá realizar atividades acadêmicas em outros componentes curriculares, 

assim como exercer atividades de pesquisa e extensão de acordo com combinações de 

interesses e disponibilidade entre Instituição e candidata/o. 

7.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Planejamento e Gestão 

Pedagógica - COPGEPE. 

 

Janaúba, 28 de novembro de 2018. 

Gerusa Flávia de Miranda Viana 

Diretor Geral da FACITEC 

  



 

FACITEC – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA 
Credenciada pela portaria Nº 129, 12 fevereiro de 2017. Parecer Nº 665/16 

Rua: Cirilo Barbosa, Nº 46 – Centro – Janaúba/MG 
www.facitec.net Telefone: (38) 382-1070 – (38) 3821-6566 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

INSCRIÇÃO Nº.    

Nome do candidato: 

Sexo: M (  ) F (  ) Estado Civil: Data de Nascimento:       /_    /_   

Naturalidade: Nacionalidade: 

RG: Órgão Emissor: UF: Data de Emissão:       /_    /   

CPF: PIS/PASEP: 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Cart. Profissional: Série: UF: Data de Expedição:     _/___/_   

Cert. Reservista: Série: Região: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: Cidade: 

UF: CEP: Telefone: (     _) 

Portador de Deficiência (    ) Sim   (    ) Não    Qual: 

E-mail: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

 

  FORMAÇÃO: _________________________________________________________ 

  LINHA DE ATUAÇÃO 

  2.1 (       ) Abordagem Comportamental 

  2.2 (       ) Abordagem Existencial e Humanista 

 

*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada: 

Data: 

Assinatura: 
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ANEXO II 

Títulos para análise de 

currículo                  

Pontos Máximo  

Doutorado concluído  

 

 

9 

 

 

9* 

 

Mestrado concluído  

 

6  

Especialização concluída na 

área de atuação 

Pretendida, definida no 

quadro I deste Edital 

3  

Tempo de docência 

comprovada na área de 

atuação pretendida ou em 

área afim, definida no quadro 

I deste edital 

1 Ponto por ano 

completo 

4  

Tempo de experiência 

profissional comprovada na 

área de atuação pretendida, 

definida no quadro I deste 

edital 

1 Pontos por ano 

completo 

4  

Cursos de Atualização ou de 

Aperfeiçoamento, na área de 

atuação pretendida, definida 

no quadro I deste edital, com 

carga horária mínima de 40h, 

em um só certificado  

 

 

 

1 

 

 

3 

 

TOTAL 20  

* Os Títulos não são cumulativos, sendo considerado apenas o Título que garantir maior 

pontuação 

ANEXO III 

Item Descrição Pontuação 

máxima 

Pontuação 

alcançada 

 

 

Desenvolvimento 

da Aula 

Domínio do conteúdo e relação com 

sua aplicabilidade 

20  

Planejamento e didática  10  

Proposta de avaliação 10  

Fluência e clareza na apresentação 10  

TOTAL 50  
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ANEXO IV 

Item Descrição Pontuação 

máxima 

Pontuação 

alcançada 

    

ENTREVISTA 

Disponibilidade de horário para 

atendimento à instituição 

20  

Adequação do perfil à oferta dos 

componentes curriculares a serem 

ministrados 

10  

TOTAL 30  

 

ANEXO V 

 

 

Temas e bibliografias para a Aula Didática 

Abordagem Comportamental: 

O papel do contexto no controle de estímulos 

 

Bibliografia: 

MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise do 

comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

A referida fonte encontra-se disponível para consulta na biblioteca do campus. 

 

Abordagem Existencial e Humanista: 

Similaridades e distinções entre Humanismo e Existencialismo 

 

Bibliografia: 

LIMA, Beatriz Furtado. Alguns apontamentos sobre a origem das psicoterapias 

fenomenológico-existenciais. Rev. abordagem gestalt., Goiânia, v. 14, n. 1, p. 28-38, 

jun. 2008. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

68672008000100006>. 

 


