
 

 

                      EDITAL 002/2018 - 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    

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

dos Cursos de Fisioterapia e Farmácia. 

 

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 obti-

do 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 11 a 13/06, das 10h às 12h e de 

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

Jacarecanga, 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 va-

lidados 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 18 de junho de 2018 às 17h. Na oportunidade do sorteio 

também serão sorteados dia e hora da aula. O não comparecimento do candi-

dato 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 du-

rante 10 minutos.  

 

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

namentos (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 

obtiver 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 assi-

nar termo de ciente da aprovação e do recebimento das orientações sobre docu-

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


 

mentos da contratação. Em caso de não cumprimento da entrega de documenta-

ção contratual, o professor selecionado será preterido pelo segundo classificado. 

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

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

Conselheiro 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 re-

presentante 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, 08 de junho de 2018. 

 

 

 

Denise Ferreira Maciel        

                    Diretoria Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

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. 
Horários: Manhã: 2a., 4a., e 6a. feira ABCDEF 
Tarde: 2a., 4a. e 6a.feira ABCDEF 

(02 anos de Formação com 01 ano de experiência na área - Especialização, Mestrado)  

 

 

CURSO: FAMÁRCIA 

 

Disciplina: FARMACOGNOSIA  

EMENTA: Metabolismo secundário vegetal, obtenção da droga vegetal, métodos de análise 

em farmacognosia: provas de identificação macroscópicas e microscópicas; pesquisas de sujida-

des; determinação do teor de umidade e de cinzas; microssublimação; prospecção fitoquímica. 

Polissacarídeos: gomas, pectinas e mucilagens, heterosídeos, taninos. Aplicação e abordagens 

dos aspectos botânicos, químicos, farmacológicos e toxicológicos de plantas possuidoras de 

alcalóides, metilxantinas, óleos essenciais, óleos fixos, resinas e lignanas. Plantas tóxicas. Con-

ceitos de fitoterapia. Estudo etnobotânico e etnofarmacológico de plantas. Principais métodos de 

extração de princípios ativos. Identificação de produtos fitoterápicos. Segurança e eficácia da 

utilização de fitoterápicos. Plantas que atuam nos diversos sistemas orgânicos. Plantas que atu-

am sobre a pele, trauma, reumatismo e dor. Legislação de fitoterápicos. Métodos de análise 

instrumental utilizados em farmacognosia e fitoterapia. 

 


