
 

 

 

                      EDITAL 005/2017 - DG 

 

                 SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

A Diretoria Geral 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 2018.1, o quadro docente 

dos Cursos de Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção,  Educação Física, 

Nutrição, Arquitetura e Urbanismo, Fisioterapia 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 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 14 a 17/11, 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 arguição,   

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 20 de novembro de 2017 às 17h. Na oportunidade do sor-

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

candidato implicará na sua exclusão do processo seletivo. 

 

3.3. No período de 22 a 24 de novembro de 2017, no dia e hora sorteados, o candi-

dato deverá, em 30 minutos, ministrar uma aula sobre o ponto sorteado, cujo te-

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

seguintes 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 arguirá o candidato durante 10 minutos.  

 

3.5. Cada examinador atribuirá às habilidades da prova didática (3.3) e arguição (3.4) 

notas, cujo resultado será a média aritmética das notas atribuídas pelos examina-

dores, com arredondamento para uma casa decimal, tendo este resultado 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 29 de novembro de 

2017, às 16h no site da FAMETRO (www.fametro.com.br).   

4.4. No dia 30 de novembro de 2017, às 10h, o professor selecionado deve compa-

recer à Coordenação do Curso para receber orientações sobre disciplina e curso e 

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

cumentos da contratação. Em caso de não cumprimento da entrega de documen-

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


 

 

tação contratual, o professor selecionado será preterido pelo segundo classifica-

do. 

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

pecífico, nos dias 22 e 23 de janeiro 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, 13 de novembro de 2017. 

 

 

    Christianne Melo de Leopoldino 

    Diretoria Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

 
CURSO: PSICOLOGIA 

 

Disciplina: TÉCNICA PSICANALÍTICA – 60 horas. 

Requisitos: Comprovação de experiência clinica e como supervisor\a de no mínimo dois anos.  
EMENTA: Introdução a Psicopatologia psicanalítica. A Psicanálise e a biomedicina. A 

lógica da castração e o Édipo. O diagnóstico em Psicanálise. As estruturas clínicas. 

Neurose, Psicose e perversão.  Entrevista em Psicanálise. 

 

 

CURSO: ENGENHARIAS 

 

Disciplina: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO  

EMENTA: A saúde e segurança ocupacional no contexto corporativo. Aplicação da 

segurança do trabalho através da avaliação da Higiene Ocupacional das funções. Avali-

ação, classificação e controle dos riscos ambientais. A legislação do trabalho e sua apli-

cação no ambiente do trabalho. O ambiente e as doenças do trabalho. Proteção contra 

incêndios e explosões. Sistemas de gestão da saúde e segurança ocupacional. 

 

Disciplina: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

EMENTA: Fundamentos. Tração, compressão e cisalhamento. Análise de tensões e deforma-

ções. Vasos de pressão. Métodos experimentais de investigação. Torção em Barras de seção 

circular. Flexão em barras. 

 

Disciplina: CÁLCULO NUMÉRICO 

EMENTA: (1) Conceitos e aspectos gerais da Análise Numérica: modelagem, particularidades 

e erros associados. (2) Conceitos de linguagem estruturada de programação: formas de se de-

senvolver processos de cálculos diversos. (3) Algoritmos de solução numérica de problemas 

matemáticos: sistemas lineares, interpolação, ajuste de curvas, integração, raízes de equações. 

(4) Aplicações em Otimização. 

 

 

CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Disciplina: FUTSAL e VOLEIBOL 

EMENTA: Fundamentos históricos do futsal e voleibol. Estudo teórico-metodológico 

do futsal e voleibol. Procedimentos pedagógicos para seu ensino. Prática dos fundamen-

tos do futsal e voleibol. Estratégias didático-pedagógicas aplicadas ao futsal e voleibol. 

Preparação técnica e tática, sistemas de jogo e prática do jogo de futsal e voleibol 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: LUTAS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

EMENTA: Analise dos principais aspectos da história da África. A África Pré-colonial. 

O processo de colonização. A diáspora. O processo de independência. Identificar e 

comparar os aspectos culturais relevantes da cultura afro-brasileira. Analisar a Lei 

10.639/03 e sua implementação. Comunidades negras no Brasil. A capoeira como    

patrimônio cultural do Brasil. O Judô no contexto escolar. 

 

 

CURSO: NUTRIÇÃO 

 

Disciplina: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

EMENTA: Indicadores de avaliação nutricional. Semiologia Nutricional. Avaliação 

Subjetiva Global. Indicadores bioquímicos de avaliação do estado nutricional. Avalia-

ção nutricional antropométrica: pediatria, adolescente, gestante, adulto e idoso. 

 

 

Disciplina: NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL 

EMENTA: Nutrição e Saúde materno-infantil. Recomendações e necessidades nutrici-

onais da gestante, da nutriz e do lactente. Cálculos dietéticos específicos para esses gru-

pos. Considerações nutricionais a respeito das mudanças fisiológicas e sobre os distúr-

bios patológicos durante a gravidez. Carências nutricionais que põem em risco o desen-

volvimento materno infantil. Fisiologia da lactação. Aleitamento natural e artificial. 

Alimentação do neonato prematuro ou de baixo peso. Alimentação no primeiro ano de 

vida. Banco de leite humano. Introdução de alimentos após o desmame. Legislação de 

alimentos para o grupo infantil (Codex Alimentarius). 

 

Disciplina: DIETOTERAPIA II 

EMENTA: Dietoterapia nas doenças cardiovasculares e pulmonares. Dietoterapia nas 

nefropatias agudas e crônicas. Dietoterapia nas litíases urinárias e gota. Dietoterapia nas 

queimaduras e no traumatismo. Dietoterapia no pós operatório. Dietoterapia nos erros 

inatos do metabolismo. Dietoterapia na alergia alimentar. Dietoterapia nas doenças neo-

plásicas. Dietoterapia na AIDS. Dietoterapia nas doenças do sistema nervoso. 

 

Disciplina: NUTRIÇÃO E GASTRONOMIA 

EMENTA: Introduzir aos alunos os princípios da gastronomia no mundo e no Brasil. 

Passar o conhecimento do mercado hoteleiro e gastronômico. Reconhecer as atribuições 

do profissional Nutricionista na hotelaria e gastronomia. Analisar, operacionalizar, ex-

perimentar e aplicar conhecimentos no preparo de alimentação para coletividade sadias 

e enfermas. Apresentar a utilização dos conhecimentos de gastronomia, aplicados na 

montagem de cardápios em nutrição, food service, fast food, hotelaria, hotelaria hospita-

lar, spa e eventos e o setor de Alimentos e Bebidas (A&B) em hotelaria. Restaurante e 

bar em hotelaria. Eventos gastronômicos em hotelaria. 

 

 

 

 

CURSO: FISIOTERAPIA 



 

 

 

Disciplina: FISIOTERAPIA EM NEONATOLOGIA E PEDIATRIA, 120 horas.  

EMENTA: Estudo da Fisioterapia aplicada à Neonatologia e Pediatria. Desenvolvi-

mento neuropsicomotor. Avaliação cardiorrespiratória e neuromotora. Diagnóstico ciné-

tico – funcional de afecções, limitações e disfunções e tratamento fisioterapêutico. 

Horário: Manhã: 4a. e 5a. horário ABC 

Noite: 4a. horário DEF (tarde) e 6a. horário ABC 

 

 

CURSO: ARQUITETURA 

Disciplina: DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR 
EMENTA: Computação Gráfica: Introdução. Conceitos Básicos. Síntese Gráfica.    

Softwares e ferramentas de desenho 2D e 3D; Autocad, histórico, conceito e classifica-

ção; Interface gráfica; Principais comandos (criação, edição, visualização, impressão). 

Padronização de Arquivos e Camadas. Processo de projeto: etapas. Desenvolvimento de 

projeto com auxílio do CAD. Depuração e ajuste de terreno. Registro de imagem. Loca-

ção. Planta de Situação e Locação. Plantas Baixas. Planta de Coberta e Cobertura. Cor-

tes. Detalhes e formatação. Impressão 2D. Ferramentas de desenho 3D: Fabricação digi-

tal ; Ferramentas e processos paramétricos ;  modelagem por superfícies, modelagem 

sólida, operações booleanas, edição de sólidos; Modelagem por superfícies; Desenho 

parametrizado; Simulação e análise de protótipos virtuais. Ambientes Virtuais: Cenas 

Tridimensionais; Modelos de Cores e Pigmentação; Métodos de Modelagem; Modela-

gem da informação da construção; Animação 3D, Realidade ampliada, desenho auxilia-

do por Computador. 

 

CURSO: GASTRONOMIA 

Disciplina: HABILIDADES E TÉCNICAS DA GASTRONOMIA 
EMENTA: Introdução à Gastronomia e o complexo cozinha. Manuseio adequado dos 

utensílios e equipamentos da cozinha. Ingredientes. Técnicas de mise en place. Tipos de 

cortes de alimentos. Bases, fundos e caldos e molhos. Métodos de cocção. Preparo e finali-

zação de pratos. Inovações tecnológicas. 
 


