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EDITAL 01/2022
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVAS DE
PROFESSORES PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA DE JANAÚBA – FACITEC
A Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba - FACITEC torna público que estão abertas as
inscrições para formação de cadastro de reservas para o cargo de Professor do curso de
ODONTOLOGIA.
I INSCRIÇÃO
1.1 Para se inscreverem os interessados deverão enviar o currículo lattes, acompanhado dos
devidos documentos para o e-mail da Coordenação do Curso de Odontologia:
coordenacaoodontologia@facitec.net. No campo assunto deverá conter obrigatoriamente a seguinte
frase: Seleção de Professor – Edital n. 01/2022.
1.2 Período de inscrição do dia 21/01 até o dia 28/01/2022.
1.3 Não serão aceitas documentações enviadas por outros meios que não seja o acima
especificado.
1.4 A inscrição é gratuita.
II ETAPAS DO PROCESSO
2. 1ª ETAPA
2.1 Análise do currículo documentado constituirá uma pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos,
cuja distribuição consta baixo:
DOCUMENTOS
PONTUAÇÃO
a. Diploma, devidamente registrado
Pré-requisito
de conclusão de Graduação.
b. Certificado de conclusão de pós5,0 pontos cada (Máximo 10,0
graduação lato sensu.
pontos)
c. Diploma, devidamente registrado
10,0 pontos
de conclusão de Mestrado.
d. Diploma, devidamente registrado
15,0 pontos
de conclusão de Doutorado.
e. Produção científica produzida
1,0 ponto por produção (Máximo
nos últimos cinco anos compatível com a 5,0 pontos)
área de conhecimento.
f. Tempo de magistério no ensino
1,0 ponto por ano (Máximo 10,0
Superior.
pontos)
2.2 A Banca Examinadora selecionará, pelo menos, 4 (quatro) candidatos para submeterem à prova
didática.
2.3 Os candidatos selecionados serão notificados pelo “e-mail” fornecido por ocasião da inscrição,
em prazo não inferior a 24 horas antes do dia que antecede a prova didática.
3. 2ª ETAPA
3.1 Prova didática constituirá uma pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos e será referente à
conteúdo de uma das seguintes disciplinas: Saúde Coletiva, Epidemiologia e Estomatologia.
3.2 A data de realização da prova didática será informada para os candidatos selecionados por
email, conforme item 2.3 deste Edital, e será realizada presencialmente no Campus da FACITEC,
salvo impossibilidades em razão da pandemia do COVID-19 e por determinações restritivas dos
órgãos públicos, e, se for este o caso, utilizar-se-á a modalidade remota.
3.3 No ato da Prova Didática o candidato deverá apresentar o Plano de Aula.
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3.4 A Prova Didática consistirá de aula teórica do candidato, sobre tópico das disciplinas referidas
no item 3.1 a ser divulgado aos candidatos selecionados no ato de convocação para a fase de
prova didática.
3.5 A ordem de apresentação da Prova Didática será objeto de sorteio.
3.6 A Prova Didática terá duração de 40 (quarenta) minutos, sendo o tempo de 30 (trinta) minutos
destinados à apresentação por parte do candidato e os 10 minutos restantes destinados à arguição
do candidato pela Banca Examinadora;
3.7 A Prova Didática será realizada com a presença de todos os membros da Banca Examinadora,
sendo vedada a presença de candidatos concorrentes.
3.8 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e da apresentação da Prova Didática,
sendo-lhe facultado, e de sua inteira responsabilidade, o uso dos recursos audiovisuais disponíveis
na Faculdade.
3.9 Na Prova Didática, a Banca Examinadora avaliará os seguintes critérios:
a) domínio do tema;
b) espírito crítico;
c) capacidade de organizar e expor ideias a respeito do tema;
d) apresentação do tema com clareza;
e) estabelecimento de relações entre o tema e outros conhecimentos;
f) elaboração e estruturação do Plano de Aula: Objetivos, Conteúdo, Metodologia,
Procedimentos de Ensino e Recursos Didáticos de Ensino e Avaliação;
g) capacidade de motivação: apresentação do conteúdo de forma interessante;
h) capacidade de integração: preocupação com a compreensão do assunto, estabelecendo
relações com conteúdos a serem estudados posteriormente;
i) capacidade de síntese e objetividade acerca do conteúdo em discussão;
j) coerência entre o Plano de Aula apresentado e o desenvolvimento da aula;
l) adequação da exposição ao tempo previsto;
m) fluência oral do candidato;
n) domínio das metodologias ativas de aprendizagem.

4. VAGA
4.1 Os candidatos aprovados comporão o cadastro de reserva da FACITEC e serão convocados
conforme oferta das disciplinas, considerando o calendário acadêmico institucional, de acordo com
as necessidades do curso de Odontologia.
4.2 No ato da inscrição o candidato deverá indicar a qual disciplina concorre: Saúde Coletiva,
Epidemiologia e/ou Estomatologia. Poderá o candidato concorrer a mais de uma disciplina.
4.3 Carga horária semanal: mínima de 4H/A
5. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
5.1 Graduação em Odontologia e especialização lato sensu em área de Saúde Coletiva e/ou Saúde
Pública.
6. BANCA EXAMINADORA
6.1 A banca examinadora será definida pela Coordenação do Curso de Odontologia.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 O candidato classificado dentro do número de vaga, deverá se submeter à grade de horário
disponibilizada pelo Curso de Odontologia. Havendo incompatibilidade será desclassificado.
7.2 As decisões da Banca Examinadora são irrecorríveis.
7.3 A participação na prova didática não garante ao candidato direito subjetivo à contratação.

Janaúba, 20 de Janeiro de 2022
.
Direção Acadêmica
Coordenação do Curso de Odontologia

