CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX
EDITAL N° 01 – 03 DE FEVEREIRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES EM 2014.1

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX-UNIFACEX, torna público, para

conhecimento dos

interessados que no período de 10/02/2014 à 14/02/2014, estarão abertas às inscrições para o
processo seletivo de provimento do QUADRO EFETIVO e cadastro de RESERVA, do cargo de
Docente para os cursos técnicos do UNIFACEX, em cumprimento às normas instituídas no seu
Regimento Interno, publicadas neste edital e divulgadas no endereço eletrônico www.unifacex.com.br

1. DA VALIDADE DO CONCURSO
1.1. O prazo de validade do concurso público será de um ano, prorrogável uma vez, por igual período,
conforme Capítulo VII, seção 1, art. 37-III da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

2. DAS VAGAS
2.1. São dispostas vagas de docente nos cursos técnicos, distribuídas por curso, área,
cargo/categoria, regime de trabalho e requisitos para investidura no cargo, conforme definido no item
10 deste edital que trata dos objetos de avaliação.
2.2. As atividades referentes ao cargo envolvem a atuação em ensino técnico, conforme a
necessidade da instituição.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Instruções de inscrição
a) Período: 10/02/2014 à 14/02/2014
b) Horário: 09:00h às 21:00h
c) Local: Central de Relacionamento
3.2 Documentação exigida:
a) Cópia autenticada do diploma de curso de graduação na área específica, devidamente registrado
no órgão competente;
b) Currículo lattes atualizado, acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios;
c) Cópia do RG e CPF;
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d) Comprovante de residência atualizado.

1

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
4.1 A Comissão de Seleção será composta pelo Pró-reitor Acadêmico do UNIFACEX, ou por seu
substituto ad hoc, pelo Coordenador Geral dos Cursos Técnicos e por um professor da área de
ensino, objeto da seleção.
4.2 A comissão de seleção será responsável por todas as etapas do processo seletivo, devendo
atribuir notas e resultados parciais para todas as etapas.
4.3 Em cada etapa, todos os candidatos deverão ser avaliados pela mesma comissão de seleção ou
membro integrante desta comissão, evitando assim distorções nas avaliações.

5. DA SELEÇÃO
5.1 O período previsto para a realização da avaliação de Conhecimento é de 17 a 19 de fevereiro de
2014.
5.2 O concurso constará de duas fases de avaliações, realizadas na seguinte ordem:
I – entrevista, de caráter eliminatório e classificatório;
II – Avaliação de Conhecimento.

6. DA ENTREVISTA
6.1 A entrevista destina-se a avaliar grau de compatibilidade entre o candidato e a vaga ofertada.
6.2 Serão observados os aspectos citados abaixo bem como outros que venham a ser considerados
importantes:
6.2.1

Atendimento a titulação exigida;

6.2.2

A disponibilidade de tempo;

6.2.3

Os objetivos do candidato;

6.2.4

Afinidade com o curso em questão;

6.2.5

Postura e expressão do candidato;

6.2.6

Afinidade com os valores da cultura institucional;

6.2.7

Compatibilidade do candidato com o perfil do alunado do curso; e

6.2.8

Conhecimento sobre planejamento acadêmico.

6.3 Será atribuída uma nota a entrevista que poderá variar entre ZERO e DEZ.
6.4 Serão aprovados para próxima etapa, os candidatos que obtiverem nota superior a SETE.
6.5 O critério retratado no item 6.2.1 tem caráter eliminatório independentemente dos demais. Os
outros critérios devem ser julgados com igual peso para a composição da nota.

7. DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO
7.1 Essa etapa destina-se a avaliar os conhecimentos e habilidades do candidato para a área

7.2 Será atribuída uma nota entre ZERO e DEZ;
7.3 Serão aprovados para próxima etapa, os candidatos que obtiverem nota superior a SETE.
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pleiteada.

2

8. DA ATRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL
8.1 A comissão de seleção atribuirá a cada candidato uma nota final classificatória, de acordo com a
seguinte fórmula:
NFC = 0,5 x NOTA ENTREVISTA + 0,5 x NOTA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO

8.2 No cálculo da NFC, o resultado será apresentado até a segunda casa decimal.
8.3 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a NFC igual ou superior a 7,00
(sete).
8.4 Os candidatos serão classificados na ordem decrescente, levando como base a nota final obtida.

9.

DA AVALIAÇAO PISCOPEDAGÓGICA

9.1 Os três primeiros candidatos classificados no processo seletivo serão encaminhados pelo
Coordenador Geral da Escola Técnica UNIFACEX para uma entrevista e avaliação com o setor
Psicopedagógico.
9.2 O parecer final do setor Psicopedagógico terá caráter decisivo, podendo, portanto, o candidato
ser eliminado do referido processo seletivo.

10. DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO – HABILIDADES E CONHECIMENTOS

10.1 CURSOS TÉCNICOS EM CUIDADOR DE IDOSOS, ENFERMAGEM, E RADIOLOGIA

VAGAS

ÁREA DO
CONHECIMENTO

OBJETO DE AVALIAÇÃO

Fundamentos Teóricos
da Radiologia I

01

Saúde

Abordar conceitos básicos da radiologia
convencional e digital. Estudos de
posicionamentos básicos da radiologia.
Operacionalização de equipamentos.

Mamografia e
Densitometria

01

Saúde

Posicionamento para
exames.
Aquisição
Anatomia da mama.

Meios de Contraste e
Exames Contrastados

01

Saúde

Contrastes
naturais
e
artificiais.
Emprego de técnicas nos exames
contrastados.

01

Saúde

Higiene das radiações, efeitos das
radiações sobre moléculas, células e
tecidos, entre outras. Radioprotetores

01

Saúde

Conceitos de neoplasia. Patologias
aplicadas à radiação. Patologia Oral e
Geral.

Saúde

Caracterização, funções e aspectos
fundamentais de primeiros socorros.
Características
e
tipologias
de
acidentes. Manobras de respiração e
cuidados
gerais
preliminares
em
urgência.

Radioproteção

Patologia aplicada à
Radiologia

Primeiros Socorros

01

realização de
de
imagem.

TITULAÇÃO
MÍNIMA EXIGIDA
Técnico em
Radiologia com
Registro Profissional
e com Graduação
em qualquer área
Técnico em
Radiologia com
Registro Profissional
e com Graduação
em qualquer área
Técnico em
Radiologia com
Registro Profissional
e com Graduação
em qualquer área
Técnico em
Radiologia com
Registro Profissional
e com Graduação
em qualquer área
Graduação na área
da Saúde ou
Técnico em
Radiologia com
Registro Profissional
e com Graduação
em qualquer área
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Graduação na área
da Saúde
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Biossegurança nas
ações de saúde
Noções Básicas de
Farmacologia
Semiologia e
Semiotécnica

01

Saúde

01

Saúde

01

Saúde

01

Saúde

Enfermagem e o SUS
Saúde Mental
01

Saúde

01

Saúde

Processo de Trabalho
em Saúde

01

Saúde

Atenção Integral à
Saúde do Idoso

01

Saúde

Psicopatologia e
Aspectos
Comportamentais do
Envelhecimento

01

Saúde

Saúde Bucal

01

Saúde

01

Letras

Saúde Coletiva e
Promoção à Saúde

Inglês Instrumental

Políticas de Biosseguranças no Brasil.
Ética em pesquisa biológica. EPC e EPI.
Farmacodinâmica e Farmacocinética.
Administração e utilização de fármacos.
Cálculo de dosagem.
Métodos e técnicas de procedimentos
em enfermagem no cuidado individual.
Sinais
vitais.
Assistência
de
Enfermagem no tratamento de feridas.
Modelos de atenção. Vigilância à Saúde.
Política nacional de humanização.
Estratégia de Saúde da Família. Saúde
do Trabalhador.
História da saúde mental no Brasil.
Transtornos mentais. Função psíquica.
Legislação específica. CAPS.
Vigilância Epidemiológica. Doenças e
agravos
de
notificação.
Doenças
imunopreviníveis. PNI. Promoção à
Saúde.
Modelos tecnológicos de produção em
saúde. Processos de trabalho em
saúde/enfermagem.
Conhecimento e reflexão sobre a
atenção ao idoso considerando os
determinantes do processo saúdedoença. Política de atenção a saúde do
idoso. O conceito ampliado de saúde.
Atenção e assistência a saúde do idoso.
O
envelhecimento
primário
(senescência).
Envelhecimento
secundário (patológico ou senilidade).
Envelhecimento Terciário ou terminal. A
evolução da saúde mental. Constituição
do espaço histórico da velhice.
Saúde bucal do idoso brasileiro.
Importância do cuidador na promoção
da saúde bucal do idoso. Alterações
fisiológicas
da
cavidade
bucal
decorrentes do envelhecimento.
Ferramenta instrumental utilizada na
interpretação
de
protocolos
em
Radiologia. Identificar e compreender as
estruturas básicas dos textos, seus tipos
e gêneros. Ler, analisar e interpretar.

Graduação na área
da Saúde ou
Graduação em
Biologia
Graduação em
Farmácia
Graduação em
Enfermagem

Graduação em
Enfermagem
Graduação em
Psicologia ou
Graduação em
Enfermagem
Graduação na área
da Saúde
Graduação na área
da Saúde

Graduação na área
da Saúde

Graduação em
Psicologia

Graduação em
Odontologia

Graduação em
Letras com
Habilitação em
Inglês

11. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
11.1 O resultado final com os classificados deverá ser divulgado em ordem crescente, no site da
instituição, na data provável de 21 de fevereiro de 2014.

12. DA CONTRATAÇÃO:

classificação final da seleção.
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12.1 A Contratação será feita de acordo com a necessidade de cada curso, obedecendo à ordem de
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12.2 O docente deverá apresentar as comprovações de titulação, devidamente validada pelo MEC, os
documentos pessoais e estar disponível para a capacitação inicial ofertada pelo Núcleo de Educação
Permanente da Instituição.

13.DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
13.1 A Comissão de Seleção terá autoridade legal e cabal para o julgamento dos itens previstos neste
processo de seleção, bem como para adicionar qualquer norma que não tenha ficado explícita neste
edital.
13.2 Informações adicionais enviar email para apa@unifacex.com.br.
13.3 Os casos omissos não previstos no edital serão resolvidos pela Pró-reitora Acadêmica.

Natal/RN, 03 de fevereiro de 2014.
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Ronald Fábio de Paiva Campos
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