EDITAL DE SELEÇÃO PARA DOCENTE - Nº 1/2019

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) campus Guaíba torna público o presente
Edital de Abertura de Inscrição para provimento de Cadastro Reserva de duas vagas
para o cargo de professor, mediante SELEÇÃO PÚBLICA, de acordo com Regulamento
Interno, conforme especificação abaixo:
CURSO*
Psicologia

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
Bacharelado em Psicologia
Título de Especialista

DISCIPLINAS
- Psicopatologia
- Intervenção em Grupos
- História da Psicologia
- Psicologia Comunitária
Psicologia
Bacharelado em Psicologia
- Avaliação Neuropsicológica
Título de Especialista em
- Métodos e Técnicas de
Neuropsicologia ou Avaliação
Avaliação Psicológica
Psicológica
- Estágio Básico IV (Prática em
Avaliação Psicológica)
* As aulas serão no turno da tarde e noite, de segunda a sexta-feira. A Carga Horária
semanal poderá variar de acordo com a demanda de turmas por semestre.

1. DAS INSCRIÇÕES
a) O período de inscrição é de 22 a 24/7/2019. A inscrição será efetuada por e-mail,
encaminhado à Coordenação do curso de Psicologia da Ulbra Guaíba:
psicologia.guaiba@ulbra.br.
b) Documentos necessários para inscrição que deverão ser anexados no e-mail ou
entregues pessoalmente na Ulbra Guaíba (BR 116, nº 5724, Bairro Moradas da Colina,
Guaíba - RS), no horário das 14h às 21h:
∙ Cópia do Currículo Lattes – CNPq, devidamente comprovado e organizado de acordo
com a sequência das citações das atividades;
∙ Cópia de documento de identidade e de CPF;
∙ Dados para contato: endereço, e-mail e telefone.
c) Somente serão aceitos diplomas de graduação em Psicologia e de pós-graduação
Lato Sensu ou Stricto Sensu reconhecidos pelo MEC.
d) No caso de candidatos estrangeiros, deverá ser observado o disposto na legislação.

e) Os candidatos que não apresentarem os documentos e o currículo, conforme
previsto no edital, não terão suas inscrições homologadas.
f) A documentação dos candidatos inscritos não será devolvida, permanecerá na Ulbra
Guaíba.

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O CARGO
a) A nacionalidade brasileira.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) A idade mínima de 18 anos.
e) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
f) A disponibilidade de horário.
g) A disponibilidade para atuar nos campi de Guaíba, Gravataí, Canoas e São Jerônimo.
h) Excelente comunicação escrita e oral.
i) Objetividade e clareza de ideias.
j) Boa capacidade de raciocínio lógico e analítico.
k) Empreendedorismo (atualização constante).

3. DA BANCA EXAMINADORA
A Banca Examinadora do processo seletivo para docente será designada pela
Coordenação Acadêmica e Coordenação do curso de Psicologia do campus.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O processo constará das seguintes etapas:
a) Prova de Títulos: constará da avaliação do Currículo Lattes.
b) Prova Didática: apresentação de uma aula para a Banca Examinadora, com duração
mínima de 15 (quinze) minutos e máxima de 20 (vinte) minutos, que versará sobre um
tema do programa da disciplina, a ser divulgado aos candidatos no dia da
homologação das inscrições. O candidato deverá trazer 5 (cinco) cópias do Plano de
Aula. Após a Prova Didática, o candidato terá até 10 (dez) minutos para a
apresentação de portfólio da sua produção profissional e acadêmica.

c) Entrevista: objetivará identificar características pertinentes à função do cargo a ser
ocupado.
4.2 O processo seletivo seguirá o calendário descrito no Anexo 1.
4.3 O horário de realização das provas poderá ser modificado de acordo com a
demanda de candidatos aprovados na Prova de Títulos.

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
5.1 Da Prova de Títulos: (10,0)
Critérios

Pontuação

Bacharel em Psicologia
Pós-graduação em Psicologia ou áreas
afins
Experiência de docência no Ensino
Superior
Experiência profissional na área
relacionada
Cursos de formação profissional na área
relacionada

1,0 (por curso, na área)

Produção científica e técnica nos últimos
três anos (artigo, resumo, capítulo de
livro, livro, pôster)
Participação em eventos científicos nos
últimos três anos (congresso, seminário,
encontro, jornada, painel, palestra)
TOTAL

1,0 (mínimo de 2 anos
para pontuar)
0,5 (menos de 2 anos)
1,0 (2 anos ou mais)
0,5 (cursos com menos
de 2 anos de duração)
1,0 (cursos com 2 anos
ou mais de duração)
0,5 (até 2 produções)
1,0 (mais de 2
produções)
0,5 (até 2 eventos)
1,0 (mais de 2 eventos)

Pontuação
máxima
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0

2,0

1,0

10,0

5.2 Da Prova Didática: (10,0)
Critérios
Plano de Aula.
Habilidade de introdução e sequenciação lógica do raciocínio.
Fundamentação teórica e clareza na comunicação.
Didática da aula, contemplando a utilização/proposição de
metodologias ativas.
Habilidade de finalização da aula.
Apresentação do portfólio da sua produção profissional e acadêmica.
TOTAL

Pontuação
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0
10,0

5.3 Da Entrevista: (10,0)
Critérios
Habilidade de comunicação (vocabulário, clareza, objetividade,
fluência).
Capacidade de demonstrar conhecimento sobre a área de atuação.
Firmeza e equilíbrio emocional.
Postura e organização pessoal.
Capacidade de se autodefinir (como se situa como profissional).
TOTAL

Pontuação
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
10,0

6. DA APROVAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Cada examinador atribuirá ao(à) candidato(a) nota de 0 (zero) a 10,0 (dez) a cada
uma das etapas.
6.2 A nota mínima de aprovação é 7,0 (sete) em cada uma das três etapas (Titulação,
Didática e Entrevista), cada qual sendo eliminatória.
6.3 Para classificação geral, a Banca Examinadora calculará a média aritmética das
notas obtidas pelos candidatos aprovados nas três etapas do concurso.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A aprovação do(a) candidato(a) no processo seletivo não lhe assegura o
aproveitamento no cargo a que concorre, mas expectativa de ser admitido.
7.2 A admissão far-se-á conforme o resultado do processo, sendo sua remuneração
compatível com a titulação e com a carga horária.
7.3 O(a) candidato(a) aprovado(a) será contratado segundo a CLT.
7.4 O(a) candidato(a) contratado(a) poderá assumir carga horária em outros campi da
Ulbra, conforme a necessidade da Instituição.
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora, pelo NDE do curso e
pela Direção do campus.

Marcelo Müller
Diretor Ulbra/Guaíba

Adriana Ziemer Gallert
Coordenadora Acadêmica
Ulbra/Guaíba

Rafaela Jarros Missel
Coordenadora do curso de
Psicologia Ulbra Guaíba

ANEXO 1

CALENDÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA DOCENTE
EDITAL 1/2019

ETAPAS
Inscrição e entrega de documentos

PROVAS
22 a
24/7/2019

HORÁRIO
14h às 21h

LOCAL
Ulbra Guaíba ou
por e-mail

Homologação das inscrições

25/7/2019

18h

Contato com os candidatos para
agendamento da Prova Didática e
Entrevista
Prova de Títulos (atividade interna da
Banca Examinadora)
Prova Didática e Entrevista

25/7/2019

---

---

25/7/2019

---

Ulbra Guaíba

26/7/2019

Ulbra Guaíba

Resultado Final

29/7/2019

Conforme cronograma
informado aos candidatos
19h

Ulbra Guaíba

Ulbra Guaíba

