
 

 

                      EDITAL 001/2018 - DA 

 

                 SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

A Diretoria Acadêmica da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza –            

FAMETRO, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a realização do    Pro-

cesso de Seleção de professores para compor, a partir de 2018.2, o quadro docente dos 

Cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Fisioterapia, Estética e Cosmética 

e Gastronomia. 

 

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 ou Mestre (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. As inscrições deverão ser feitas no período de 05 a 07/06, das 10h às 12h e de 

14h às 17h, na sede da FAMETRO, Rua Conselheiro Estelita, nº 500 –            Ja-

carecanga, com a Secretária da Direção, 1º andar, telefone 3206-6425. 

 

2.3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de inscrição (disponível no site); 

b) Cópia do Curriculum Lattes; 

c) Cópias dos diplomas de Graduação e de Pós-graduação (reconhecidos ou vali-

dados no Brasil). 

2.4. A entrega dos documentos de qualificação indicados no item anterior é condição 

para participar da seleção. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

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

 

  Fase 01: Análise do currículo do candidato de caráter eliminatório; 

  Fase 02: Prova didática, de caráter eliminatório, abrangendo aula e questiona-

mento, seguida de entrevista, tendo essa fase peso 2. 

 

 

 



 

 

3.2. O sorteio de ponto para a prova didática, referente à ementa das disciplinas será 

realizado no dia 15 de junho de 2018 às 17h. Na oportunidade do sorteio tam-

bém serão sorteados dia e hora da aula. O não comparecimento do candidato 

implicará na sua exclusão do processo seletivo. 

 

3.3. No período de 20 a 26 de junho de 2018, no dia e hora sorteados, o candidato 

deverá, em 20 minutos, ministrar uma aula sobre o ponto sorteado, cujo tema 

consta na ementa da disciplina indicada. Na oportunidade serão avaliadas as se-

guintes 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. 

 

3.4. Concluída a aula, a banca examinadora fará questionamentos ao candidato durante 

10 minutos.  

 

3.5. Cada examinador atribuirá às habilidades da prova didática (3.3) e aos questiona-

mentos (3.4) notas, cujo resultado será a média aritmética das notas atribuídas 

pelos examinadores, com arredondamento para uma casa decimal, tendo este re-

sultado peso 2. 

 

3.6. Ficará reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o candidato que ob-

tiver na soma do resultado dos itens 3.3 e 3.4 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 título de pós-graduação de maior nível, comprovado pela documentação en-

tregue pelo candidato no ato da inscrição. 

c) 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 02 de julho de 2018, às 

16h no site da FAMETRO (www.fametro.com.br).   

4.4. No dia 04 de julho 2018, às 10h, o professor selecionado deve comparecer à 

Coordenação do Curso para receber orientações sobre disciplina e curso e assinar 

http://www.fametro.com.br/


 

termo de ciente da aprovação e do recebimento das orientações sobre documentos 

da contratação. Em caso de não cumprimento da entrega de documentação con-

tratual, o professor selecionado será preterido pelo segundo classificado. 

 4.5. O candidato selecionado deverá necessariamente participar de treinamento espe-

cífico, nos dias 24 e 25 de julho de 2018, de 17 às 20h, na Sala do Campus Con-

selheiro Estelita. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
5.1. A inscrição do candidato implicará na 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 repre-

sentante 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 Diretoria Acadêmica, em conjunto com o 

Coordenador do Curso da disciplina pretendida. 

 

    

 

         Fortaleza, 04 de junho de 2018. 

 

 

 

Denise Ferreira Maciel        

                    Diretoria Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL 

 

Disciplina: GEOLOGIA APLICADA PARA ENGENHARIA  
EMENTA: Geologia: importância e subdivisões. Tempo geológico. Minerais. Ciclo das 

rochas. Estudo das rochas (Petrologia). Intemperismo das rochas e formação dos solos. 

Ciclo hidrológico. Águas superficiais. Águas subterrâneas. Ambientes geológicos. Geo-

logia estrutural. Noções de tectônica de placas. Geologia do Ceará. 

 

 

CURSO: ARQUITETURAE URBANISMO 

 

Disciplina: ELEMENTOS DE PROGRAMÇÃO VISUAL 

EMENTA: Os Elementos de programação visual, ponto, linha, cor, direção, proporção, 

escala, figura e fundo. A linguagem visual. Técnicas de layout. Princípios de design. For-

mas geométricas. Forma e Gestalt aplicada à programação visual. Uso da cor e harmonias 

cromáticas. Tipografia e suas aplicações. Sistemas de identidade visual. Imagem digital. 

 

Disciplina: PROJETO DE ARQUITETURA 

EMENTA: Arquitetura e espaço. Arquitetura e Território. Ambiente construído inte-

grado a paisagem natural. Instrumentos de análise, leitura e metodologia de projeto ar-

quitetônico. A Condição do território. Programa de necessidades específico. Critérios e 

escolhas do Partido arquitetônico. Espaço arquitetônico e os princípios bioclimáticos e 

sustentáveis para arquitetura. Fases do projeto arquitetônico. A ideia da arquitetura sus-

tentável, princípios teóricos e metodológicos: concepção e considerações ambientais. Lei-

tura crítica da realidade de objetos arquitetônicos de mesmo uso. Etapas do processo de 

elaboração do projeto de arquitetura. 

 

Disciplina: TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA, URBANISMO, PAISA-

GISMO. 

EMENTA: As Formas pré-urbanas. As primeiras cidades e sua arquitetura. A cidade An-

tiga. O desenho urbano da cidade antiga. As grandes civilizações: Egito, Grécia, 

Roma. Arquitetura Grega e Romana. A cidade de Roma. As Cidades e arquiteturas da 

Idade Média. Arquitetura Medial. A cultura das cidades antigas. A cidade Renascentista. 

A cidade Barroca. O desenho urbano na cultura clássica. Monumentos históricos clássi-

cos. O surgimento do Colonialismo na América. A cidade colonial no Brasil. Arquite-

tura Colonial. A expansão das cidades brasileiras no período colonial. 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO: GASTRONOMIA 

 

Disciplina: CONTROLES, CUSTOS E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS. 

EMENTA: Essa disciplina estudará as regras gerais de elaboração de cardápios; Estru-

tura de cardápio; Menus fixos, cíclicos e variáveis, suas vantagens e desvantagens e o 

impacto em custos, gestão de pessoas, controles e satisfação do cliente; Montagem de 

cardápio seguindo os preceitos da análise de marketing do plano de negócios; Montagem 

do cardápio seguindo as necessidades e disponibilidades financeiras; Padrões internacio-

nais de estruturação do cardápio de bebidas e de alimentos; Elaboração de fichas técnicas; 

Definição de CMV e Mark Up; Análise do mix de produtos para estudo da viabilidade do 

cardápio; Uso da Curva ABC de Pareto para análise do Cardápio; Conceitos de Precifi-

cação de produtos; Utilização da matriz BCG como ferramenta de análise e renovação de 

cardápio. 

Pré-requisitos: Título - Doutor 

Formação - Gastronomia, Hotelaria, Administração e afins 

Experiência no mercado de trabalho em Gestão de Negócios de Alimentos e Bebidas 

 

CURSO: FISIOTERAPIA 

 

Disciplina: ESTÁGIO FISIOTERAPÊUTICO SUPERVISIONADO EM ATEN-

ÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, 300h 

EMENTA: Análise, diagnóstico situacional e acompanhamento das práticas desenvolvidas pelo 

Fisioterapeuta na atenção primária à saúde. Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). Educação em saúde, promoção e prevenção de doenças e 

agravos. 

 

 

CURSO: ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 

Disciplina: TERAPIAS ESPECIAIS 

EMENTA: Desenvolvimento das Terapias Especiais:  Shantala,  Shiatsu, Bambuterapia,   Aro-

materapia, Auriculoterapia, Musicoterapia, Ventosaterapia, Massagem com pedras quentes, reiki, 

candle massage,   Cromoterapia e Reflexologia. 

  

Disciplina: COSMETOLOGIA 

EMENTA: Fundamentos da cosmetologia, abordagem crítica sobre sua composição, mecanis-

mos de ação e aplicabilidade. 
 
Disciplina: EPILAÇÃO E DESIGN 

EMENTA: Método de epilação. Design de sobrancelha. Pigmentação temporária e coloração 

das sobrancelhas. 


