
 

Construindo um futuro melhor pra você!! 
Portal do Lago, Quadra 9, Lote 1-28 - Loteamento Portal do Lago, 

Caldas Novas - GO, 75690-000 

Telefones: Unidade I (64) 3453-7880 – Unidade II (64) 3455-3070 

EDITAL N. 01RH/2015 

PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTE 

A Direção Geral da Faculdade de Caldas Novas informa que estão abertas as inscrições para seleção 

e contratação de profissionais para cargo de Docente. Os detalhes dos requisitos exigidos encontram-se 

descritos abaixo.  

I – DA VAGA 

Código da 

vaga 

Disciplina / Curso Nº de 

vagas 

Carga 

horária 

semanal 

aproximada 

Requisitos mínimos 
 

 

 

PED001 

Fundamentos e métodos 

do ensino do 

movimento corporal / 

Curso de Pedagogia; 

 

01 04/h 

Graduação em Educação Física, 

com especialização em áreas afins; 

 

 

BIO001 

Embriologia – 

Anatomia Humana – 

Fisiologia Humana – 

Genética II / Curso de 

Ciências Biológicas; 

01 12/h 

Graduação em Biologia, com 

mestrado em áreas afins; 

 

II - DA INSCRIÇÃO  

2.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente na Unidade I (Av. Portal do Lago, Qd 9, Lt 1-28 - 

Loteamento Portal do Lago, Caldas Novas/GO), no período de 20/01/2015 a 23/01/2015 no horário das 14h às 

20h, no departamento de Recursos Humanos.  

 

III - DA TAXA  

3.1 O valor da taxa de inscrições, será de R$50,00 (cinquenta reais), pagos no ato da inscrição. Não será 

permitido o recebimento da Ficha de Inscrição e documentações, sem o recibo de pagamento da Taxa de 

Inscrição. 

 

IV - DA DOCUMENTAÇÃO  

4.1 No ato da inscrição os documentos relacionados abaixo deverão ser anexados: 

a) Cópia do Diploma de Graduação; 

b) Cópia do Histórico Escolar – Graduação; 

c) Curriculum Lattes (impresso e com data de atualização de no máximo 30 dias); 

d) Cópia do documento de identidade; 

e) Cópia do comprovante de endereço; 

f) Cópia dos certificados de pós-graduação (especializações), mestrado, doutorado, etc.; 

g) Certidão de Antecedentes Criminais; 

h) Certidão Cível. 

* No ato da inscrição, apresentar os documentos originais para validação das cópias acima relacionadas. 

 

 

 



V - DAS CONDIÇÕES PARA SELEÇÃO 

5.1 A inexatidão de declarações, de dados e irregularidades na documentação, verificadas em qualquer etapa 

da seleção, implicarão na eliminação automática do candidato.  

 

5.2 O candidato receberá comprovante de protocolo de sua inscrição. A inscrição implicará em completa 

ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não 

poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.   

 

VI- DA PROVA DE TÍTULOS, PROVA DIDÁTICA E ENTREVISTA  

6.1 Prova de Títulos (peso 10): O candidato deverá comparecer em 23/01/2015 das 18h às 20h  na Unidade I 

(Av. Portal do Lago, Qd 9, Lt 1-28 - Loteamento Portal do Lago, Caldas Novas/GO) para sua apresentação, 

munido do protocolo de inscrição, de uma cópia do Curriculum Lattes atualizado e cópias da documentação 

comprobatória das informações contidas no currículo. Em caso de falta, ou atraso, o candidato estará 

desclassificado do processo seletivo. 

 

6.2 Prova Didática (peso 10): Atingido nota superior a 7,0 (sete) na Prova de Títulos, o candidato passará 

para Prova Didática que acontecerá no dia 26/01/2015 às 17h na Unidade I (Av. Portal do Lago, Qd 9, Lt 1-28 

- Loteamento Portal do Lago, Caldas Novas/GO). O candidato terá 20 minutos para apresentar uma Aula Teórica 

com tema: 

 

PED001 - “A cultura do movimento”. 

 

BIO001 – “O aprendizado da sexualidade: reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros”. 

* Antes de o candidato iniciar-se sua prova didática, o mesmo deverá entregar a banca examinadora 

composta por 3 (três) membros, 3 (três) cópias de seu plano de aula.  Cabe ao Diretor Geral, convocar um 

professor mestre, um professor doutor, e um discente para formação desta banca avaliadora.  Em caso de 

falta, ou atraso, o candidato estará desclassificado do processo seletivo. 

6.3 Entrevista (peso 10): será realizada logo após a Prova didática;  

 

6.4 A pontuação será calculada através da média da prova de títulos, da prova didática e da entrevista.  

 

6.5 Para classificação, os candidatos deverão atingir no mínimo a média 7,0 (sete).  

 

6.6 O candidato classificado com maior pontuação será considerado aprovado no processo seletivo. 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 

condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital, sobre as quais não caberá 

recurso.  

 

7.2 Os recursos didáticos audiovisuais a serem utilizados na Apresentação da Prova Didática serão 

oferecidos pela UNICALDAS.  

 

7.3 Não será permitida a presença dos demais concorrentes durante a prova de títulos, prova didática e 

entrevista.  

 

 

Caldas Novas, 19 de Janeiro de 2015. 

 

Íris Gonzaga Menezes 

DIRETOR GERAL 

 



ANEXO I 

 

Construindo um futuro melhor pra você!! 
Portal do Lago, Quadra 9, Lote 1-28 - Loteamento Portal do Lago, 

Caldas Novas - GO, 75690-000 

Telefones: Unidade I (64) 3453-7880 – Unidade II (64) 3455-3070 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

CARGO: DOCENTE 

 

O CANDIDATO DEVE PREENCHER TODOS OS CAMPOS CONTIDOS NO QUADRO ABAIXO.  

 

NOME COMPLETO:  

DATA DE NASCIMENTO: SEXO:      (   ) M             (   ) F 

NACIONALIDADE:  ESTADO CIVIL:  

CART. DE IDENTIDADE: Nº:                     ÓRGÃO EMISSOR:                    DATA EXPED.: 

CPF: 

ENDEREÇO: Nº 

COMPLEMENTO: BAIRRO: 

CIDADE: ESTADO: C.E.P: 

 

CONTATOS: 

TELEFONE RESIDENCIAL: 

TELEFONE CELULAR: 

TELEFONE COMERCIAL: 

E-MAIL:  

 

Venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo para Docente da Faculdade de Caldas Novas. Para tal, 

declaro ter pleno conhecimento das normas do Processo Seletivo e das condições estabelecidas no inteiro 

teor do EDITAL N. 01RH/2015, responsabilizando-me integralmente pelos dados desta ficha.  
 

 

Caldas Novas (GO), _____ de ________________ de ________. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Para uso e parecer da Comissão de Avaliação: 

 

Nº da inscrição: __________________________ Data: ______/______/_______ 
 

 

Parecer da Banca Examinadora: (   ) Inscrição deferida (   ) Inscrição indeferida 

 

Nota Prova de Títulos = ______ Nota Prova de Didática = ______  Nota Entrevista = ______ 

 

Média Final (PT + PD + ENT / 3) = _________ 

 

 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do Presidente da Comissão de Avaliação 

 



ANEXO II 

 

Construindo um futuro melhor pra você!! 
Portal do Lago, Quadra 9, Lote 1-28 - Loteamento Portal do Lago, 

Caldas Novas - GO, 75690-000 

Telefones: Unidade I (64) 3453-7880 – Unidade II (64) 3455-3070 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO - CARGO: DOCENTE 
 

Da avaliação da Prova de Títulos (Curriculum Lattes): 

A ficha de Pontuação de Currículo (Anexo III) servirá de referência para avaliação do currículo. 

Formação: 

Nível Médio - Certificado de Curso Técnico relacionado à área de atuação do processo seletivo = 10 pontos 

Nível Médio - Certificado de Curso Técnico não relacionado à área de atuação do processo seletivo = 05 pontos 

Graduação - Certificado de Licenciatura ou de Graduação em área correlata na área de atuação do processo seletivo = 15 pontos 

Pós-graduação/Especialização: 

Lato Sensu - Certificado de Especialização relacionado à área de atuação do processo seletivo = 5 pontos 

Stricto Sensu - Diploma de Mestrado relacionado à área de atuação do processo seletivo = 10 pontos 

Stricto Sensu - Diploma de Doutorado relacionado à área de atuação do processo seletivo = 10 pontos 

Para os critérios de pontuação será considerado apenas um certificado por nível. Somente serão aceitos diplomas de Pós-

Graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os diplomas de 

Graduação e Pós-graduação obtidos em instituições estrangeiras serão aceitos mediante sua revalidação no Brasil. A revalidação 

do diploma estrangeiro deverá ser comprovada no ato da inscrição. 

Experiência profissional relacionada à área de atuação do processo seletivo: 

Exercício na docência - 01 ponto por cada semestre letivo até o limite de 15 pontos 

Atividade profissional na área específica - 01 ponto por ano de atuação até o limite de 10 pontos 

Desenvolvimento de projeto de pesquisa - para cada pesquisa será contado 01 ponto até o limite de 5 pontos 

Publicações na área relacionada c/ a matéria do processo seletivo – p/ cada publicação será contado 01 pt - até o limite de 5 pts. 

Participação em eventos de cunho acadêmico, técnico/científico – p/ cada participação será contado 01 pt – até o limite de 5 pts. 

Participação em visitas e/ou expedições técnicas (cunho acadêmico) -  p/ cada participação será contado 01 pt até o limite de 5 pts. 

Somatório de pontos (Máximo 100 pontos). 

Da avaliação da Prova Didática: (Ficha de Avaliação ANEXO IV) 

De 0 a 40 para avaliação das habilidades na abordagem do conteúdo, profundidade, relação do tema da aula com a 

unidade e atualização: 

• Conhece e compreende os conceitos e princípios do tema exposto. 

• Aplica os conceitos e princípios. 

• Apresenta habilidades de análises e sínteses. 

• Relaciona o tema da aula com o todo da unidade de conteúdo do qual faz parte. 

• Situa o conteúdo no contexto no qual foi produzido e estabelece a sua relação com o conhecimento  atual. 

• Utiliza de maneira correta a terminologia científica. 

• Adequa a bibliografia ao tema abordado. 

De 0 a 20 para avaliação da sequência lógica e coerência do conteúdo: 

• Inicia a partir de uma tese ou conceituação. 

• Desenvolve com base em fundamentos teóricos e/ou teórico práticos. 

• Apresenta argumentos convergentes e divergentes. 

• Propícia a elaboração de conclusões. 

• Expõe o conteúdo baseado nos itens e na sequência estabelecida no plano. 

De 0 a 20 para avaliação da correção na linguagem, clareza da comunicação e habilidade na formação de respostas: 

• Correção na linguagem. 

• Clareza na comunicação. 

• Habilidade na formulação de respostas. 

De 0 a 20 para avaliação do emprego apropriado dos recursos didáticos: 

• Utiliza recursos e métodos como meio auxiliar na abordagem do conteúdo. 

• Usa recursos e métodos como forma de facilitar a compreensão do conteúdo abordado. 

Somatório de pontos (Máximo 100 pontos). 
 

Da avaliação da entrevista: 

Durante a entrevista serão observadas as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes); domínio do 

Conteúdo/Conhecimentos/Saberes; Experiência no desenvolvimento de atividades extraclasse; domínio de metodologias e 

Recursos Didáticos. Também serão considerados os aspectos para a classificação: Comunicação; Desenvoltura; Experiência 

Docente; Formação Profissional; Conhecimentos na área de atuação e práticas pedagógicas.  

A entrevista receberá uma pontuação de 0(zero) a 100(cem). 
 

Da pontuação final: 

A pontuação final será obtida através de uma média aritmética das pontuações da Prova de Títulos (Curriculum Lattes), da Prova 

Didática e da Entrevista. PONTUAÇÃO FINAL = (PT + PD + ENT)/3 



ANEXO III 

 

Construindo um futuro melhor pra você!! 
Portal do Lago, Quadra 9, Lote 1-28 - Loteamento Portal do Lago, 

Caldas Novas - GO, 75690-000 

Telefones: Unidade I (64) 3453-7880 – Unidade II (64) 3455-3070 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO – PROVA DE TÍTULOS 

PROCESSO SELETIVO - CARGO: DOCENTE 

CANDIDATO (A):________________________________________ N. da inscrição: _______________ 
 

Área de Atuação: _________________________________________ COD DA VAGA: _____________ 
 

QUADRO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Formação Notas obtidas 

Nível Médio - Certificado de Curso Técnico relacionado à área 

de atuação do processo seletivo = 10 pontos 

 

 

Nível Médio - Certificado de Curso Técnico não relacionado à 

área de atuação do processo seletivo = 05 pontos 

 

 

Graduação - Certificado de Licenciatura ou de Graduação em 

área correlata na área de atuação do processo seletivo = 15 

pontos 

 

 

Pós-graduação/Especialização Notas obtidas 

Lato Sensu - Certificado de Especialização relacionado à área 

de atuação do processo seletivo = 5 pontos 

 

 

 

Stricto Sensu - Diploma de Mestrado relacionado à área de 

atuação do processo seletivo = 10 pontos 

 

 

 

Stricto Sensu - Diploma de Doutorado relacionado à área de 

atuação do processo seletivo = 10 pontosPara os critérios de 

pontuação será considerado apenas um certificado por nível. 

Somente serão aceitos diplomas de Pós-graduação reconhecidos 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Os diplomas de Graduação e Pós-graduação 

obtidos em instituições estrangeiras serão aceitos mediante sua 

revalidação no Brasil. A revalidação do diploma estrangeiro 

deverá ser comprovada no ato da inscrição. 

 

 

Experiência profissional relacionada à área de atuação do 

processo seletivo 

Notas obtidas 

Exercício na docência - 01 ponto por cada semestre letivo até o 

limite de 15 pontos 
 

Atividade profissional na área específica - 01 ponto por ano de 

atuação até o limite de 10 pontos 

 

Desenvolvimento de projeto de pesquisa - para cada pesquisa 

será contado 01 ponto até o limite de 5 pontos 

 

Publicações na área relacionada c/ a matéria do processo 

seletivo – para cada publicação será contado 01 ponto - até o 

limite de 5 pontos. 

 

Participação em eventos de cunho acadêmico, 

técnico/científico – para  cada participação será contado 01 

ponto – até o limite de 5 pontos. 

 

Participação em visitas e/ou expedições técnicas (cunho 

acadêmico) -  para cada participação será contado 01 ponto até 

o limite de 5 pontos. 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

Construindo um futuro melhor pra você!! 
Portal do Lago, Quadra 9, Lote 1-28 - Loteamento Portal do Lago, 

Caldas Novas - GO, 75690-000 

Telefones: Unidade I (64) 3453-7880 – Unidade II (64) 3455-3070 

FICHA DE AVALIAÇÃO – PROVA DIDÁTICA 

PROCESSO SELETIVO - CARGO: DOCENTE 

CANDIDATO (A):________________________________________ N. da inscrição: _______________ 
 

Área de Atuação: _________________________________________ COD DA VAGA: _____________ 
 

QUADRO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
De 0 a 40 para avaliação das habilidades na abordagem do 

conteúdo, profundidade, relação do tema da aula com a 

unidade e atualização 

Notas obtidas 

Conhece e compreende os conceitos e princípios do tema 

exposto (atribuição de 0 a 5 pontos) 

 

Aplica os conceitos e princípios (0-5) 

 
 

Apresenta habilidades de análises e sínteses (0-5) 

 

 

Relaciona o tema da aula com o todo da unidade de conteúdo 

do qual faz parte (0-5) 
 

Situa o conteúdo no contexto no qual foi produzido e 

estabelece a sua relação com o conhecimento atual (0-10) 

 

Utiliza de maneira correta a terminologia científica (0-5) 

 
 

Adequa a bibliografia ao tema abordado (0-5) 

 

 

De 0 a 20 para avaliação da sequência lógica e coerência do 

conteúdo 

Notas obtidas 

Inicia a partir de uma tese ou conceituação (0-4) 

 

 

 

Desenvolve com base em fundamentos teóricos e/ou teórico 

práticos (0-4) 

 

 

Apresenta argumentos convergentes e divergentes (0-4) 

 

 

 

Propícia a elaboração de conclusões (0-4) 

 

 

 

Expõe o conteúdo baseado nos itens e na sequência 

estabelecida no plano (0-4) 

 

 

De 0 a 20 para avaliação da correção na linguagem, clareza 

da comunicação e habilidade na formação de respostas 

Notas obtidas 

Correção na linguagem (0-10) 

 
 

Clareza na comunicação (0-5) 

 

 

Habilidade na formulação de respostas (0-5) 

 
 

De 0 a 20 para avaliação do emprego apropriado dos 

recursos didáticos 

Notas obtidas 

Utiliza recursos e métodos como meio auxiliar na abordagem 

do conteúdo (0-10) 

 

 

Usa recursos e métodos como forma de facilitar a compreensão 

do conteúdo abordado (0-10) 

 

 

 


