EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A
CONTRATAÇÃO DOCENTE
A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e a Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Centro Universitário Redentor, no uso de suas atribuições
regimentais e estatutárias, em ato conjunto
com a Diretora de Unidade da Faculdade Redentor Metropolitana, com vistas
a contratação imediata e preenchimento de cadastro de reserva, tornam
pública a realização de processo seletivo de Professor de Ensino Superior
para as disciplinas constantes no ANEXO I.
1. São requisitos à candidatura:
a) Ter diploma de graduação em instituição oficial brasileira ou se
estrangeira, com revalidação pelas autoridades brasileiras, na área de
competência da disciplina a ser ministrada;
b) Ter titulação mínima de Especialista, com certificado de pósgraduação lato sensu, de acordo com o estabelecido na Resolução
CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001, expedido por instituição oficial
brasileira, ou se estrangeira, com revalidação pelas autoridades
brasileiras;
c) Demonstrar domínio nos temas constantes da ementa da disciplina,
capacidade e potencial para realizar atividades de ensino e outras
atividades acadêmicas de maneira independente e cooperativa.
2. As inscrições serão realizadas entre os dias 06 de março e 08 de março
de 2018. Os candidatos deverão enviar os seguintes documentos para o
email sec.metropolitana@redentor.edu.br
a) Curriculum Vitae modelo Lattes – CNPq, atualizado;
b) Diploma de Graduação e Certificado/ Diploma de comprovação da
titulação informada;
c) Proposição de um plano de ensino para a disciplina pretendida
observando o semestre letivo (18 semanas) com duas propostas de
avaliações;
3. Será constituída uma Comissão de Avaliação para o fim específico do
processo seletivo composta por três membros, selecionados pela PróReitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e indicados pela Direção de
Unidade. O processo seletivo será realizado em duas etapas, a saber:
a) Primeira Etapa: análise de currículos, portfólios e planos de ensino.
b) Segunda Etapa: prova de aula e entrevista. O tema da prova de aula
será escolhido pela Comissão de Avaliação e comunicado após a
divulgação do resultado da primeira etapa.
3.1.A prova de aula terá duração de 20 minutos e serão avaliados:
conteúdo, forma de apresentação e comunicação, adequação ao projeto
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pedagógico. As provas de aula e as entrevistas serão realizadas no dia
09 de março.
3.2.A entrevista terá duração de 10 minutos e serão avaliados:
disponibilidade do candidato, a sua intenção de interagir com as demais
disciplinas do curso, bem como, sua experiência profissional e/ou
acadêmica.
4. O presente Edital destina-se a contratação imediata e ao cadastro de
reserva, sendo certo que a participação no certame e sua aprovação não
assegura ao candidato direito à contratação que fica condicionada a
aprovação pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos e a Pró-Reitoria de
Ensino, Pesquisa e Extensão na forma da Portaria nº 55, de 04 de outubro
de 2017, à oferta de vagas e à abertura de turmas.
5. O processo de seleção observará o seguinte cronograma:
a) 06 de março de 2018 – Divulgação do edital
08 de março de 2018 – às 17h - Prazo final para envio das inscrições
b) 08 de março de 2018 – às 20h - Divulgação dos aprovados na
primeira etapa e quadro de horários para provas de aula e
entrevistas.
c) 09 de março de 2018 – realização das provas de aula e entrevistas.
d) 10 de março de 2018 - Resultado final da seleção.
6. O processo de seleção será regido pelas regras contidas neste edital,
pelas normas institucionais – Regimento Interno, Estatuto e normas
administrativas e à legislação vigente. Os casos omissos serão tratados pela
Congregação.

Prof.ª Cláudia Regina Boechat Silva
Pró-Reitora de Recursos Humanos

Prof. André Raeli Gomes
Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão

Prof.ª Elaine Ibrahim de Freitas
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Diretora de Unidade
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ANEXO I: Quadro de ementas, cargas horárias e titulação exigida
por vaga – Curso de Educação Física
Disciplina
ANATOMIA I
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Medicina ou Fisioterapia.
Especialização/Mestrado na área de conhecimento ou áreas afins.
Carga Horária: 80h
Créditos: 04
Ementa:
A disciplina de Anatomia I dispõe do estudo morfofuncional dos sistemas que
constituem o corpo humano. Compreende a história da anatomia, a introdução
ao estudo da anatomia e regras de nomenclatura, o estudo teórico e prático dos
elementos descritivos e funcionais dos sistemas articular e musculoesquelético.
Planos e eixos de observação dos segmentos e órgãos corporais.
Bibliografia Básica:
WASCHCKER, J. Sobotta Atlas de Anatomia Humana, Anatomia Geral e
Anatomia Muscular 1. Guanabara, 2012.
WOLF-HEIDEGGER, G. Atlas de Anatomia Humana. 21ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
NETTER, F. Atlas de Anatomia Humana. 5ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
Bibliografia Complementar:
COSENZA, R. M. Fundamentos de Neuroanatomia.
Rio de Janeiro:
Guanabara & Koogan, 1990.
MOORE, K. L. Anatomia Orientada para a Clínica.
Rio de Janeiro:
Guanabara & Koogan, 2009.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; DRECOLL, G.L.; Anatomia Humana: atlas
fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional. São Paulo: Manole, 2011.
WASCHCKER, J. Sobotta Atlas de Anatomia Humana, órgãos internos 3.
Guanabara, 2012.
DANGELO, J G. Anatomia Humana. Sistêmica e Seguimentar. Atheneu,
2011.
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