
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE DOCEN TES

 

O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
atribuições legais e regimentais, 
afastamentos e dispensas legais de docentes e
estão abertas as inscrições para o 
TEMPORÁRIA DE DOCENTES
acordo com as Instruções a seguir transcritas:
 
Curso  Disciplina

Engenharia Civil Expressão 
Gráfica

Engenharia Civil Patologia das
Construções

Engenharia Civil Topografia

Medicina Bioestatística

Medicina Saúde Coletiva

Medicina Semiologia em 
Dermatologia

Medicina Semiologia 
Radiológica

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
 

Programação 
para WEB I e II

 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I - DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE DOCEN TES

EDITAL nº 26/2017 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA  – UNIFAI
atribuições legais e regimentais, torna público que, por limitação de pessoal decorrente de 

e dispensas legais de docentes e modificações de estruturas
estão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO 
TEMPORÁRIA DE DOCENTES , nos Cursos e nas Disciplinas abaixo relacionados, de 
acordo com as Instruções a seguir transcritas: 

Disciplina  Requisitos mínimos para Admissão

Expressão 
Gráfica 

Graduação em Engenharia Civil
Arquitetura e título de Especialista

Patologia das 
onstruções 

Graduação em Engenharia Civil e título de 
Especialista 

Topografia Graduação em Engenharia Civil e título de 
Especialista 

Bioestatística Graduação na área de Biológica, ou Exata ou 
de Saúde Humana e título de Especialista
mestrado ou doutorado na área

Saúde Coletiva Graduação em Enfermagem, ou Fisioterapia 
ou Medicina e título de Especialista
mestrado ou doutorado na área

Semiologia em 
Dermatologia 

Graduação em Medicina e 
Médica reconhecida pelo MEC ou 
Especialista pela AMB (Associação Médica 
Brasileira) na área da disciplina

Semiologia 
Radiológica 

Graduação em Medicina e 
Médica reconhecida pelo MEC ou 
Especialista pela AMB (Associação Médica 
Brasileira) na área da disciplina

Programação 
para WEB I e II 

Graduação na área de Informática e título de 
Especialista 

CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE  

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE DOCEN TES 

UNIFAI, no uso de suas 
público que, por limitação de pessoal decorrente de 

estruturas curriculares, 
PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO 

abaixo relacionados, de 

Requisitos mínimos para Admissão  

Graduação em Engenharia Civil ou 
e título de Especialista 

Graduação em Engenharia Civil e título de 

Graduação em Engenharia Civil e título de 

na área de Biológica, ou Exata ou 
e título de Especialista, ou 

mestrado ou doutorado na área 

Enfermagem, ou Fisioterapia 
título de Especialista, ou 

mestrado ou doutorado na área 
Graduação em Medicina e Residência 
Médica reconhecida pelo MEC ou título de 
Especialista pela AMB (Associação Médica 

na área da disciplina 
Graduação em Medicina e Residência 
Médica reconhecida pelo MEC ou título de 
Especialista pela AMB (Associação Médica 

na área da disciplina 
Graduação na área de Informática e título de 



 
 

1. O docente aprovado ficará sujeito às normas federais e estaduais sobre educação, às 
normas do Regimento Interno desta Autarquia, às disposições do Plano de Carreira do 
Magistério de Ensino Superior do Município de Adamanti
nº 14, de 26/03/1999), assim como à legislação do Conselho Estadual de Educação e, se 
admitido, às seguintes condições de trabalho:
1.1  Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho 
1.2  Contrato em regime de hora
1.3 A contratação será por PRAZO DETERMINADO, pelo período de até 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a Lei Municipal nº 3.421, de 
24/08/2010; 
1.3.1 Vencimentos fixados por hora
Municipal nº 14, de 26/03/99), e Le
valores são: R$ 33,19 (trinta e 
de graduação), R$ 40,57 (quarenta
(diploma de mestrado) e R$ 60,82
P-III (diploma de doutor); 
1.4 Grade horária das aulas a serem ministradas, fixadas pela 
acordo com as diretrizes curriculares e aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação;
1.5 Obrigatoriedade de participação nas reuniões previstas regimentalmente, quando 
agendadas no período da grade
1.6 Avaliação para fins de progressão em Plano de Carreira Docente, de conformidade com 
o artigo 8º, itens II e III da Lei Complementar nº 14, de 26/03/99;
1.7 Submissão, nos termos da legislação vigente, a avaliação periódica de desempenho 
(se durante o período do estágio probatório ficar constatada a incompetência pedagógica 
do candidato, verificada através das avaliações periódicas de desempenho, o seu contrato 
de trabalho será rescindido,respeitadas as formalidades legais).
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
2. A inscrição no presente Processo Seletivo implicará, desde logo, conhecimento e 
aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital;
2.1 As inscrições deverão ser realizadas por disciplina; 
2.2  A taxa é de R$ 150,00 (cento e 
2.3 As inscrições serão recebidas no período de 
pelo portal do Centro Universitário de Adamantina 
informações poderão ser transmitidas pelo telefone (18) 3502
2.3 .1 As inscrições deverão ser pagas até o dia 
2.4 A confirmação da inscrição depende do pagamento efetuado pelo candidato.
2.5 As pessoas portadoras de deficiência física participarão deste Processo Seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos no 
avaliação, classificação, horário e local de provas;
2.5.1 O candidato portador de deficiência física que necessitar de condições especiais para 
a realização das provas, deverá solicitá
Departamento de Pessoal do Centro Universitário de Adamantina 
inscrições. 
 

1. O docente aprovado ficará sujeito às normas federais e estaduais sobre educação, às 
normas do Regimento Interno desta Autarquia, às disposições do Plano de Carreira do 
Magistério de Ensino Superior do Município de Adamantina (Lei Complementar Municipal 
nº 14, de 26/03/1999), assim como à legislação do Conselho Estadual de Educação e, se 
admitido, às seguintes condições de trabalho: 
1.1  Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

ora-aula; 
1.3 A contratação será por PRAZO DETERMINADO, pelo período de até 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a Lei Municipal nº 3.421, de 

Vencimentos fixados por hora-aula, conforme Plano de Carreira (L
Municipal nº 14, de 26/03/99), e Lei Municipal Complementar (Nº 276 de 26/05/2017), cujos 

(trinta e três reais e dezenove centavos) para professor P
quarenta reais e cinquenta e sete centavos) para professor P

60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos) para professor 

horária das aulas a serem ministradas, fixadas pela Pró-Reitoria
diretrizes curriculares e aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação;

1.5 Obrigatoriedade de participação nas reuniões previstas regimentalmente, quando 
grade horária; 

para fins de progressão em Plano de Carreira Docente, de conformidade com 
o artigo 8º, itens II e III da Lei Complementar nº 14, de 26/03/99; 
1.7 Submissão, nos termos da legislação vigente, a avaliação periódica de desempenho 

ágio probatório ficar constatada a incompetência pedagógica 
do candidato, verificada através das avaliações periódicas de desempenho, o seu contrato 
de trabalho será rescindido,respeitadas as formalidades legais). 

sente Processo Seletivo implicará, desde logo, conhecimento e 
aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital; 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas por disciplina;  

50,00 (cento e cinquenta reais); 
As inscrições serão recebidas no período de 22/12/2017 a 10/01/2018

pelo portal do Centro Universitário de Adamantina – www.unifai.com.br/concursos
informações poderão ser transmitidas pelo telefone (18) 3502-7010); 

s deverão ser pagas até o dia 11/01/2018. 
A confirmação da inscrição depende do pagamento efetuado pelo candidato.
As pessoas portadoras de deficiência física participarão deste Processo Seletivo em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, 
avaliação, classificação, horário e local de provas; 
2.5.1 O candidato portador de deficiência física que necessitar de condições especiais para 
a realização das provas, deverá solicitá-las, em impresso à parte, e entrega

artamento de Pessoal do Centro Universitário de Adamantina durante o período de 

1. O docente aprovado ficará sujeito às normas federais e estaduais sobre educação, às 
normas do Regimento Interno desta Autarquia, às disposições do Plano de Carreira do 

na (Lei Complementar Municipal 
nº 14, de 26/03/1999), assim como à legislação do Conselho Estadual de Educação e, se 

1.3 A contratação será por PRAZO DETERMINADO, pelo período de até 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a Lei Municipal nº 3.421, de 

aula, conforme Plano de Carreira (Lei Complementar 
i Municipal Complementar (Nº 276 de 26/05/2017), cujos 

centavos) para professor P-I (diploma 
centavos) para professor P-II 

centavos) para professor 

Reitoria de Ensino, de 
diretrizes curriculares e aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação; 

1.5 Obrigatoriedade de participação nas reuniões previstas regimentalmente, quando 

para fins de progressão em Plano de Carreira Docente, de conformidade com 

1.7 Submissão, nos termos da legislação vigente, a avaliação periódica de desempenho 
ágio probatório ficar constatada a incompetência pedagógica 

do candidato, verificada através das avaliações periódicas de desempenho, o seu contrato 

sente Processo Seletivo implicará, desde logo, conhecimento e 

22/12/2017 a 10/01/2018, exclusivamente 
www.unifai.com.br/concursos (maiores 

A confirmação da inscrição depende do pagamento efetuado pelo candidato. 
As pessoas portadoras de deficiência física participarão deste Processo Seletivo em 

que se refere ao conteúdo, 

2.5.1 O candidato portador de deficiência física que necessitar de condições especiais para 
las, em impresso à parte, e entregar no 

durante o período de 



 
 

III– DO CRONOGRAMA 
3. Os procedimentos para realização do Processo Seletivo seguirão o seguinte 
cronograma: 
 
Data Atividade

22/12/2017 a 
10/01/2018 

INSCRIÇÕES

16/01/2018 
Sorteio do tema 
cronograma da prova didática

17/01/2018 e 
18/01/2018 

Prova didática e entrega do 
Curriculum Lattes
documentado e da comprovação 
da experiência profissional (para 
avaliação de títulos)

22/01/2018 Prova de títulos

24/01/2018 
Classificação Final

01/02/2018 
Homologação

 
3.1 Os candidatos realizarão a prova didática sobre o mesmo tema, para todos os 
candidatos inscritos na mesma disciplina, de acordo com o 
3.2 A prova didática, conduzida por Bancas Examinadoras designadas pela 
Ensino, denominada FASE 1, será realizada no Campus I do Centro Universitário de 
Adamantina, localizado na Rua Nove de Julho nº 730, centro
e terá duração mínima de trinta minutos e máxima de quarenta minutos para cada 
candidato, e respeitará a disciplina em que o candidato se inscreveu, de acordo com o 
tema sorteado; 
3.3 A prova didática deverá ser realizada em fo
sobre o tema sorteado e, a critério da Banca Examinadora, complementada por 
oral sobre o tema e suas implicações na área de conhecimento para a qual o candidato se 
inscreveu. Na prova didática, o candidato po
solicitados pelo candidato na
Adamantina; 
3.3.1. As penalizações impostas ao candidato por não utilizar
para mais ou para menos, serão 
3.4 A prova didática oral será pública, excluindo
3.5 Ao apresentar-se para a prova didática, o candidato, para fins da avaliação de títulos, 
deverá entregar o Curriculum Latte
e da experiência profissional; 
3.5.1 A experiência profissional de que trata o item anterior deverá ser comprovada, para 
os fins previstos na avaliação de Títulos, através da cópia da CTPS ou declaração,

3. Os procedimentos para realização do Processo Seletivo seguirão o seguinte 

Atividade  Local - horário
INSCRIÇÕES Portal do Centro Universitário de 

Adamantina: 
 www.unifai.com.br/concursos

Sorteio do tema e divulgação do 
cronograma da prova didática 

Campus I – 08:30

Prova didática e entrega do 
Curriculum Lattes  
documentado e da comprovação 
da experiência profissional (para 
avaliação de títulos) 

Campus I – Conforme cronograma 
divulgado no dia 16/01/2018

Prova de títulos Campus I 
Classificação Final Imprensa local e site d

Universitário de Adamantina
Homologação Imprensa local e site d

Universitário de Adamantina

3.1 Os candidatos realizarão a prova didática sobre o mesmo tema, para todos os 
candidatos inscritos na mesma disciplina, de acordo com o Anexo I, do presente Edital;
3.2 A prova didática, conduzida por Bancas Examinadoras designadas pela 

1, será realizada no Campus I do Centro Universitário de 
, localizado na Rua Nove de Julho nº 730, centro, na cidade de Adamantina

e terá duração mínima de trinta minutos e máxima de quarenta minutos para cada 
candidato, e respeitará a disciplina em que o candidato se inscreveu, de acordo com o 

3.3 A prova didática deverá ser realizada em forma de aula simulada, a ser ministrada 
sobre o tema sorteado e, a critério da Banca Examinadora, complementada por 
oral sobre o tema e suas implicações na área de conhecimento para a qual o candidato se 
inscreveu. Na prova didática, o candidato poderá utilizar equipamentos de multimídia, 
solicitados pelo candidato na inscrição e fornecidos pelo Centro Universitário de 

3.3.1. As penalizações impostas ao candidato por não utilizar-se do tempo ideal de prova 
para mais ou para menos, serão aplicadas sobre a nota dos avaliadores da banca.
3.4 A prova didática oral será pública, excluindo-se os candidatos concorrentes;

se para a prova didática, o candidato, para fins da avaliação de títulos, 
deverá entregar o Curriculum Lattes, com comprovação documental dos títulos informados 

 
A experiência profissional de que trata o item anterior deverá ser comprovada, para 

os fins previstos na avaliação de Títulos, através da cópia da CTPS ou declaração,

3. Os procedimentos para realização do Processo Seletivo seguirão o seguinte 

horário  
Portal do Centro Universitário de 

fai.com.br/concursos 

08:30 

Conforme cronograma 
no dia 16/01/2018 

Imprensa local e site do Centro 
Universitário de Adamantina 
Imprensa local e site do Centro 
Universitário de Adamantina 

3.1 Os candidatos realizarão a prova didática sobre o mesmo tema, para todos os 
Anexo I, do presente Edital; 

3.2 A prova didática, conduzida por Bancas Examinadoras designadas pela Pró-Reitoria de 
1, será realizada no Campus I do Centro Universitário de 

, na cidade de Adamantina-SP 
e terá duração mínima de trinta minutos e máxima de quarenta minutos para cada 
candidato, e respeitará a disciplina em que o candidato se inscreveu, de acordo com o 

rma de aula simulada, a ser ministrada 
sobre o tema sorteado e, a critério da Banca Examinadora, complementada por arguição 
oral sobre o tema e suas implicações na área de conhecimento para a qual o candidato se 

derá utilizar equipamentos de multimídia, 
inscrição e fornecidos pelo Centro Universitário de 

se do tempo ideal de prova 
aplicadas sobre a nota dos avaliadores da banca. 

se os candidatos concorrentes; 
se para a prova didática, o candidato, para fins da avaliação de títulos, 

s, com comprovação documental dos títulos informados 

A experiência profissional de que trata o item anterior deverá ser comprovada, para 
os fins previstos na avaliação de Títulos, através da cópia da CTPS ou declaração, com 



 
 

firma reconhecida, fornecida por empresa na qual o candidato tenha prestado serviços. 
Não serão contados períodos concomitantes; 
3.5.2 Não será computado como experiência profissional tempo de estágio, de monitoria ou 
de bolsa de estudo. 
3.6 As Bancas Examinadoras serão designadas por disciplina e serão constituídas por 
Portaria do Pró-Reitor de Ensino
compatibilidade entre a titulação dos avaliadores e a dos candidatos.
 
IV- DA AVALIAÇÃO 
4 Os candidatos serão avaliados da seguinte forma:
4.1 FASE 1 – Prova didática na área de conhecimento e da disciplina para a qual o 
candidato se inscreveu, conforme tema sorteado. A banca examinadora expedirá uma ficha 
assinada por todos os membros, com as
 A – Prova Didática  

a) Conhecimento Específico                            
b) Uso de recursos didáticos                              
c) Segurança e lógica de 
d) Linguagem Didática                                        
e) Administração do tempo                                 
Total 

 
4.2 Será considerado aprovado o candid
(setenta) pontos e eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a 70 (setenta) 
pontos. Não será realizada a FASE 2 para os candidatos que não obtiverem 
ou igual a 70 (setenta) pontos na
4.3 FASE 2 – Avaliação de títulos. 
realizada pela Pró-Reitoria de Ensino, Coordenação Pedagógica 
Centro Universitário de Adamantina
aprovados na FASE 1 e que tenham entregue os documentos 
4.4 Os títulos serão considerados e avaliados da seguinte forma:
a) Título de Livre Docência, obtido em curso reconhecid
pontos; 
b) Título de Doutor, obtido em curso reconhecido pela CAPES: 40 (quarenta) pontos;
c) Título de Mestre, obtido em curso reconhecido pela CAPES: 30 (trinta pontos);
d) Certificado de Especialização na área da disciplina:
de 20 pontos, ou 2 certificados;
e) Comprovante de Experiência Profissional em área afim: 1 (um) ponto por ano, podendo 
totalizar o máximo de 10 (dez pontos) ou dez anos não cumulativos;
4.5 Caso sejam apresentados 
de Especialização, será considerado somente o de maior pontuação.
 
V – DA CLASSIFICAÇÃO 
5 O resultado final será obtido através da somatória dos pontos obtidos na FASE 1 e na 
FASE 2; 
5.1 Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato que:

firma reconhecida, fornecida por empresa na qual o candidato tenha prestado serviços. 
Não serão contados períodos concomitantes;  

Não será computado como experiência profissional tempo de estágio, de monitoria ou 

s Examinadoras serão designadas por disciplina e serão constituídas por 
de Ensino, após o término das inscrições, com o fim de respeitar a 

compatibilidade entre a titulação dos avaliadores e a dos candidatos. 

Os candidatos serão avaliados da seguinte forma: 
Prova didática na área de conhecimento e da disciplina para a qual o 

candidato se inscreveu, conforme tema sorteado. A banca examinadora expedirá uma ficha 
assinada por todos os membros, com as notas conclusivas da avaliação assim distribuídas: 

a) Conhecimento Específico                             (0 a 40 pontos)
b) Uso de recursos didáticos                               (0 a 20 pontos)
c) Segurança e lógica de argumentação (0 a 20 pontos)
d) Linguagem Didática                                         (0 a 10 pontos)
e) Administração do tempo                                  (0 a 10 pontos)

(0 a 100 pontos)

4.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a
(setenta) pontos e eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a 70 (setenta) 
pontos. Não será realizada a FASE 2 para os candidatos que não obtiverem 

70 (setenta) pontos na FASE 1; 
Avaliação de títulos. A avaliação de títulos, denominada FAS

Reitoria de Ensino, Coordenação Pedagógica e Procuradoria Jurídica
Centro Universitário de Adamantina. Serão avaliados nesta fase, apenas os candidatos 
aprovados na FASE 1 e que tenham entregue os documentos no início 
4.4 Os títulos serão considerados e avaliados da seguinte forma: 

, obtido em curso reconhecido pela CAPES: 50 (cinquenta) 

de Doutor, obtido em curso reconhecido pela CAPES: 40 (quarenta) pontos;
c) Título de Mestre, obtido em curso reconhecido pela CAPES: 30 (trinta pontos);
d) Certificado de Especialização na área da disciplina: 10 (dez) pontos, totalizando máximo 
de 20 pontos, ou 2 certificados; 
e) Comprovante de Experiência Profissional em área afim: 1 (um) ponto por ano, podendo 
totalizar o máximo de 10 (dez pontos) ou dez anos não cumulativos; 
4.5 Caso sejam apresentados Títulos de Livre Docência, Doutorado, Mestrado e 

Especialização, será considerado somente o de maior pontuação. 

5 O resultado final será obtido através da somatória dos pontos obtidos na FASE 1 e na 

empate na classificação, terá preferência o candidato que:

firma reconhecida, fornecida por empresa na qual o candidato tenha prestado serviços. 

Não será computado como experiência profissional tempo de estágio, de monitoria ou 

s Examinadoras serão designadas por disciplina e serão constituídas por 
, após o término das inscrições, com o fim de respeitar a 

Prova didática na área de conhecimento e da disciplina para a qual o 
candidato se inscreveu, conforme tema sorteado. A banca examinadora expedirá uma ficha 

notas conclusivas da avaliação assim distribuídas:  

(0 a 40 pontos) 
(0 a 20 pontos) 
(0 a 20 pontos) 
(0 a 10 pontos) 
(0 a 10 pontos) 
(0 a 100 pontos) 

ato que obtiver pontuação igual ou superior a 70 
(setenta) pontos e eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a 70 (setenta) 
pontos. Não será realizada a FASE 2 para os candidatos que não obtiverem nota superior 

A avaliação de títulos, denominada FASE 2, será 
Procuradoria Jurídica do 

. Serão avaliados nesta fase, apenas os candidatos 
no início da prova didática. 

o pela CAPES: 50 (cinquenta) 

de Doutor, obtido em curso reconhecido pela CAPES: 40 (quarenta) pontos; 
c) Título de Mestre, obtido em curso reconhecido pela CAPES: 30 (trinta pontos); 

10 (dez) pontos, totalizando máximo 

e) Comprovante de Experiência Profissional em área afim: 1 (um) ponto por ano, podendo 

, Doutorado, Mestrado e Certificado 
 

5 O resultado final será obtido através da somatória dos pontos obtidos na FASE 1 e na 

empate na classificação, terá preferência o candidato que: 



 
 

5.1.1 Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, dentre estes, o que tiver idade 
mais elevada (artigo 27, parágrafo único da Lei Federal nº 10.791/03);
5.1.2 Atingir mais pontos na soma 
5.1.3 Sorteio. 
5.2 Eventuais recursos referentes aos resultados das FASES 1 e 2, bem como da 
classificação final, deverão ser apresentados ao 
após a publicação dos respectivos resultados.
5.2.1 Será indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, ou que não atender as 
exigências e especificações estabelecidas neste Edital ou em outros editais relativos a este 
que vierem a ser publicados.  
5.2.2 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso
recurso. 
 
VI – DA CONVOCAÇÃO 
6. O candidato aprovado será convocado pelo Centro Universitário de Adamantina 
acordo com a ordem de classificação;
6.1 A convocação será efetivada pel
Adamantina e o candidato terá o prazo de 07 dias úteis para apresentar a documentação 
para admissão. 
 
VII – DA ADMISSÃO 
7. A admissão do candidato pelo Centro Universitário de Adamantina 
rigorosamente à classificação final;
7.1 No ato de admissão, o candidato aprovado deverá comprovar diploma de graduação na 
área da disciplina, e, de acordo com o 
menos um dos itens abaixo discriminados:
7.1.2 Ser portador de Título ou ata de defesa homologada, de pós
mestrado (acadêmico ou profissional) ou de doutorado, obtidos em programas 
reconhecidos ou recomendados na forma da lei;
7.1.3 Ser, cumulativamente, portador de certificado de es
Tecnologia, possuir ainda experiência profissional relevante de pelo menos, 3 
na área que pretende lecionar;
7.1.4 A experiência profissional deve ser comprovada por cópia da CTPS ou declaração, 
com firma reconhecida, fornecida por empresa na qual o candidato tenha prestado 
serviços, e não serão contados períodos concomitantes;
7.2 Entregar, no ato da convocação para admissão
7.2.1 Carteira de trabalho; 
7.2.2 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
7.2.3 Cópia da Cédula de Identidade;
7.2.4 Cópia do CPF; 
7.2.5 Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
7.2.6 Cópia do cartão de cadastro
7.2.7 Cópia do comprovante de 
7.2.8 Prova de quitação com o serviço militar, quando for o caso;
7.2.9 Uma foto 3X4, recente; 

iver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, dentre estes, o que tiver idade 
mais elevada (artigo 27, parágrafo único da Lei Federal nº 10.791/03); 

tingir mais pontos na soma dos títulos; 

5.2 Eventuais recursos referentes aos resultados das FASES 1 e 2, bem como da 
classificação final, deverão ser apresentados ao Reitor, no prazo de 
após a publicação dos respectivos resultados. 

eferido recurso extemporâneo, inconsistente, ou que não atender as 
exigências e especificações estabelecidas neste Edital ou em outros editais relativos a este 

 
5.2.2 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso

provado será convocado pelo Centro Universitário de Adamantina 
acordo com a ordem de classificação; 
6.1 A convocação será efetivada pela imprensa local e pelo site do Centro Universitário de 

e o candidato terá o prazo de 07 dias úteis para apresentar a documentação 

7. A admissão do candidato pelo Centro Universitário de Adamantina 
orosamente à classificação final; 

7.1 No ato de admissão, o candidato aprovado deverá comprovar diploma de graduação na 
área da disciplina, e, de acordo com o artigo 1º da Deliberação CEE nº 
menos um dos itens abaixo discriminados: 

ou ata de defesa homologada, de pós-graduação em nível de 
mestrado (acadêmico ou profissional) ou de doutorado, obtidos em programas 
reconhecidos ou recomendados na forma da lei; 
7.1.3 Ser, cumulativamente, portador de certificado de especialização

experiência profissional relevante de pelo menos, 3 
na área que pretende lecionar; 

A experiência profissional deve ser comprovada por cópia da CTPS ou declaração, 
cida, fornecida por empresa na qual o candidato tenha prestado 

serviços, e não serão contados períodos concomitantes; 
convocação para admissão, os seguintes documentos:

Nascimento ou Casamento; 
Cópia da Cédula de Identidade; 

Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
7.2.6 Cópia do cartão de cadastro nos programas PIS ou PASEP,  
7.2.7 Cópia do comprovante de endereço; 

Prova de quitação com o serviço militar, quando for o caso; 
 

iver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, dentre estes, o que tiver idade 
 

5.2 Eventuais recursos referentes aos resultados das FASES 1 e 2, bem como da 
, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

eferido recurso extemporâneo, inconsistente, ou que não atender as 
exigências e especificações estabelecidas neste Edital ou em outros editais relativos a este 

5.2.2 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de 

provado será convocado pelo Centro Universitário de Adamantina de 

a imprensa local e pelo site do Centro Universitário de 
e o candidato terá o prazo de 07 dias úteis para apresentar a documentação 

7. A admissão do candidato pelo Centro Universitário de Adamantina obedecerá 

7.1 No ato de admissão, o candidato aprovado deverá comprovar diploma de graduação na 
artigo 1º da Deliberação CEE nº 145/2016, ao 

graduação em nível de 
mestrado (acadêmico ou profissional) ou de doutorado, obtidos em programas 

cialização e, para os cursos de 
experiência profissional relevante de pelo menos, 3 (três) anos 

A experiência profissional deve ser comprovada por cópia da CTPS ou declaração, 
cida, fornecida por empresa na qual o candidato tenha prestado 

, os seguintes documentos: 

Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 



 
 

7.2.10 Cópia da Carteira Nacional de 
7.2.11 Cópia da carteira de vacinação;
7.2.12 Cópia da certidão de na
7.2.13 Cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 
tiver; 
7.2.14 Declaração escolar comprovando a matrícula e a frequência 
7 (sete) e 14 (quatorze) anos 
7.3 O candidato será admitido para ministrar aulas, 
conformidade com o Plano de Carreira (Lei Complementar Municipal nº. 14, de 26/03/1999) 
e o Regimento Unificado desta Instituição de Ensino Superior; 
7.4 A aprovação no present
candidato aprovado, a qual só será efetivada segundo os critérios d
oportunidade do Centro Universitário de Adamantina
técnicas de trabalho e de disponibili
7.5 O candidato convocado terá suas aulas atribuídas em conformidade com a organização 
do horário didático previamente fixado pela Pró
7.6 A admissão será precedida de Atestado de Saúde Ocupacional 
por profissional devidamente habilitado, escolhido pelo Centro Universitário de Adamantina
 
VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8  As provas serão realizadas nas dependências do Centro Universitário de Adamantina
Campus I, localizado na Rua Nove de julho nº 730, centro, na cidade de Adamantina
8.1. É facultado aos candidatos comparecerem no sorteio, ficando sob sua 
responsabilidade tomar ciência do tema sorteado e do cronograma da prova didática;
8.2 No dia da prova didática, os candidat
da hora marcada, munidos de documento de identi
candidato que não comparecer para a Prova Didática no horário previsto para assinatura 
da lista de presença e entrega de docum
da mesma, sendo excluído do processo.
8.3 O prazo de validade do presente Processo é de 01 (u
por período igual, a critério da Pró
8.4 A inexatidão das afirmações contidas em documentos apresentados, ainda que 
verificada posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando
decorrentes da inscrição; 
8.5 O Reitor do Centro Universitário de Adamantina 
presente Edital, antes de sua homologação, se constatadas irregularidades, promovendo a 
apuração de responsabilidades;
8.6 O presente Edital será Homologado pelo 
respeitados os prazos de recursos prev
 

Adamantina

Prof. Dr. 

Carteira Nacional de Habilitação; 
7.2.11 Cópia da carteira de vacinação; 

Cópia da certidão de nascimento dos filhos até 21 (vinte e um) anos, quando tiver;
Cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) 

Declaração escolar comprovando a matrícula e a frequência do
 

7.3 O candidato será admitido para ministrar aulas, no regime de hora
conformidade com o Plano de Carreira (Lei Complementar Municipal nº. 14, de 26/03/1999) 
e o Regimento Unificado desta Instituição de Ensino Superior;  
7.4 A aprovação no presente Processo Seletivo não significa imediata admissão do 
candidato aprovado, a qual só será efetivada segundo os critérios d
oportunidade do Centro Universitário de Adamantina, em decorrência de condições 
técnicas de trabalho e de disponibilidade orçamentária e financeira; 
7.5 O candidato convocado terá suas aulas atribuídas em conformidade com a organização 

didático previamente fixado pela Pró-Reitoria de Ensino;  
7.6 A admissão será precedida de Atestado de Saúde Ocupacional – 

mente habilitado, escolhido pelo Centro Universitário de Adamantina

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
o realizadas nas dependências do Centro Universitário de Adamantina

Nove de julho nº 730, centro, na cidade de Adamantina
8.1. É facultado aos candidatos comparecerem no sorteio, ficando sob sua 
responsabilidade tomar ciência do tema sorteado e do cronograma da prova didática;
8.2 No dia da prova didática, os candidatos deverão comparecer 15 (quinze) minutos antes 
da hora marcada, munidos de documento de identidade e comprovante de inscrição. O
candidato que não comparecer para a Prova Didática no horário previsto para assinatura 
da lista de presença e entrega de documentos, não terá outra oportunidade para realização 
da mesma, sendo excluído do processo. 
8.3 O prazo de validade do presente Processo é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por período igual, a critério da Pró-Reitoria de Ensino; 

afirmações contidas em documentos apresentados, ainda que 
verificada posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando

do Centro Universitário de Adamantina deverá anular, parcial ou tota
presente Edital, antes de sua homologação, se constatadas irregularidades, promovendo a 
apuração de responsabilidades; 
8.6 O presente Edital será Homologado pelo Reitor do Centro Universitário de Adamantina
respeitados os prazos de recursos previstos; 

Adamantina-SP, 22 de dezembro de 2017. 
 
 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor 

e e um) anos, quando tiver; 
(quatorze) anos, quando 

do filho com idade entre 

no regime de hora -aula , em 
conformidade com o Plano de Carreira (Lei Complementar Municipal nº. 14, de 26/03/1999) 

e Processo Seletivo não significa imediata admissão do 
candidato aprovado, a qual só será efetivada segundo os critérios de conveniência e 

, em decorrência de condições 

7.5 O candidato convocado terá suas aulas atribuídas em conformidade com a organização 

 ASO, a ser expedido 
mente habilitado, escolhido pelo Centro Universitário de Adamantina; 

o realizadas nas dependências do Centro Universitário de Adamantina, no 
Nove de julho nº 730, centro, na cidade de Adamantina-SP; 

8.1. É facultado aos candidatos comparecerem no sorteio, ficando sob sua 
responsabilidade tomar ciência do tema sorteado e do cronograma da prova didática; 

os deverão comparecer 15 (quinze) minutos antes 
dade e comprovante de inscrição. O 

candidato que não comparecer para a Prova Didática no horário previsto para assinatura 
entos, não terá outra oportunidade para realização 

m) ano, podendo ser prorrogado 

afirmações contidas em documentos apresentados, ainda que 
verificada posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se os atos 

deverá anular, parcial ou totalmente, o 
presente Edital, antes de sua homologação, se constatadas irregularidades, promovendo a 

do Centro Universitário de Adamantina, 



 
 

ANEXO
 
Curso: Engenharia Civil 
Disciplina: Expressão Gráfica
 
Temas: 

1. Materiais e instrumentos de desenho geométrico. Projetos de Engenharia. 
2. Representação de forma e dimensão de desenho geométrico. Projetos de 

Engenharia.  
3.  Convenções e normatização. Projetos de Engenharia. 
4. Utilização de softwares aplicados ao desenho técnico. Projetos de Engenharia.

 
Bibliografia: 
MAGUIRE D. E. Desenho Técnic
Editora: Hemus, 2004, 257p.  
SILVA, E. O. Desenho técnico fundamental, EPU, São Paulo,1977, 123p. 
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica; 8. ed. São Paulo: 
Globo, 2005. 1093p.  
MARMO, C. Desenho Geométrico. São Paulo: Moderna, 1965 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10067 
representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 1995. 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10068 
leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: 1987.
 
Curso: Engenharia Civil 
Disciplina: Patologia das C onstruções
 
Temas: 

1. Estudo das patologias que afetam as construções: trincas e fissuras. 
2. Causas das patologias nas estruturas de concreto armado. 
3. Durabilidade e desempenho do concreto estrutural.
4. Materiais e técnicas para o reforço e recuperação de estruturas de concreto armado.
5. Patologia dos elementos construtivos e argamassas.

 
Bibliografia: 
ALBINO, J. P. C. LIMA, N. A.; SOUZA, V. C. M. Acidentes Estruturais na Construção Civil: 
Editora Pini, Volume 1 e 2, São Paulo/SP, 1996 e 1998. 
SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. Patologia, Recuperação e Reforço e Estruturas Concreto. São Paulo, 
PINI, 1999.  
LAPA, J. S. Patologia, Recuperação e Reparo das Estruturas de Concreto : Belo Horizonte: Escola de 
Engenharia da UFMG, 2008. Monografia (Especialização em Construção Civil), Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2008.  
CUNHA, A. J. P.; LIMA, N. A.; SOUZA, V
Paulo, PINI, 1998.  
HELENE, P. R. L. Manual Prático para Reparo e Reforço de Estruturas de Concreto. São Paulo, 
PINI, 1992.  
CASCUDO, O. Controle da corrosão de armaduras em concreto: Inspeção e Técn
Eletroquímicas. São Paulo: PINI, 1997. 237 p.
 
 

 
ANEXO I - TEMAS E BIBLIOGRAFIA 

Expressão Gráfica  

Materiais e instrumentos de desenho geométrico. Projetos de Engenharia. 
Representação de forma e dimensão de desenho geométrico. Projetos de 

Convenções e normatização. Projetos de Engenharia.  
Utilização de softwares aplicados ao desenho técnico. Projetos de Engenharia.

MAGUIRE D. E. Desenho Técnico Básico: Problemas e Soluções Gerais do Desenho. 
 

SILVA, E. O. Desenho técnico fundamental, EPU, São Paulo,1977, 123p. 
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica; 8. ed. São Paulo: 

ARMO, C. Desenho Geométrico. São Paulo: Moderna, 1965  
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10067 – 

representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 1995.  
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10068 – 

leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: 1987. 

onstruções  

Estudo das patologias que afetam as construções: trincas e fissuras. 
Causas das patologias nas estruturas de concreto armado.  
Durabilidade e desempenho do concreto estrutural. 
Materiais e técnicas para o reforço e recuperação de estruturas de concreto armado.
Patologia dos elementos construtivos e argamassas. 

ALBINO, J. P. C. LIMA, N. A.; SOUZA, V. C. M. Acidentes Estruturais na Construção Civil: 
Editora Pini, Volume 1 e 2, São Paulo/SP, 1996 e 1998.  
SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. Patologia, Recuperação e Reforço e Estruturas Concreto. São Paulo, 

APA, J. S. Patologia, Recuperação e Reparo das Estruturas de Concreto : Belo Horizonte: Escola de 
Engenharia da UFMG, 2008. Monografia (Especialização em Construção Civil), Universidade 

 
CUNHA, A. J. P.; LIMA, N. A.; SOUZA, V. C. M., Acidentes Estruturais na Construçã o Civil. São 

HELENE, P. R. L. Manual Prático para Reparo e Reforço de Estruturas de Concreto. São Paulo, 

CASCUDO, O. Controle da corrosão de armaduras em concreto: Inspeção e Técn
Eletroquímicas. São Paulo: PINI, 1997. 237 p. 

Materiais e instrumentos de desenho geométrico. Projetos de Engenharia.  
Representação de forma e dimensão de desenho geométrico. Projetos de 

Utilização de softwares aplicados ao desenho técnico. Projetos de Engenharia. 

o Básico: Problemas e Soluções Gerais do Desenho. 

SILVA, E. O. Desenho técnico fundamental, EPU, São Paulo,1977, 123p.  
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica; 8. ed. São Paulo: 

 Princípios gerais de 

 Folha de desenho – 

Estudo das patologias que afetam as construções: trincas e fissuras.  

Materiais e técnicas para o reforço e recuperação de estruturas de concreto armado. 

ALBINO, J. P. C. LIMA, N. A.; SOUZA, V. C. M. Acidentes Estruturais na Construção Civil: 

SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. Patologia, Recuperação e Reforço e Estruturas Concreto. São Paulo, 

APA, J. S. Patologia, Recuperação e Reparo das Estruturas de Concreto : Belo Horizonte: Escola de 
Engenharia da UFMG, 2008. Monografia (Especialização em Construção Civil), Universidade 

. C. M., Acidentes Estruturais na Construçã o Civil. São 

HELENE, P. R. L. Manual Prático para Reparo e Reforço de Estruturas de Concreto. São Paulo, 

CASCUDO, O. Controle da corrosão de armaduras em concreto: Inspeção e Técnicas 



 
 

 
Curso: Engenharia Civil 
Disciplina: Topografia 
 
Temas: 

1. Planimetria, equipamentos e métodos de levantamentos topográficos;
2. Altimetria, nivelamentos e curvas de nível Plantas topográficas: normas,

especificações e recomendações da ABNT.
3. Execução de desenho topográfico e sua aplicação na construção civil.
4. Sistema de Posicionamento Global 
5. Locação de obras de construção civil.

 
Bibliografia: 
BORGES, A. C. Topografia, São Paulo: Edgard Blücher, 2. ed, 2004.
LOCH, C. Topografia contemporânea: Planimetria, Editora UFC, 2000.
SÃO JOÃO, S. C. Topografia. Curitiba, Universidade Federal do Paraná. 2003.
VEIGA, L. A. K; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. 
Apostila. Universidade Federal do Paraná, Curso de Engenharia Cartográfica, 2008.
 
Curso: Medicina 
Disciplina: Bioestatística 
 
Temas: 

1. Bioinformática 
2. Análise de Variância 
3. Técnicas de Amostragem
4. Teste de Hipóteses 
5. Correlação e Regressão Linear

 
Bibliografia: 
VIEIRA, S. Introdução A Bioestatística 
GLANTZ, S. A. Princípios de Bioestatística, Artmed, 2013
PAGANO, M. & GAUVREAU,K..
 
Curso: Medicina 
Disciplina: Saúde Coletiva 
 
Temas: 

1. Determinantes Sociais e Desigualdades em Saúde.
2. Estrutura e Organização do Sistema Único de Saúde
3. Planejamento e programação em saúde.
4. As redes de atenção à saúde.
5. Controle Social do SUS. 
6. O SUS e o desafio de sua implanta
7. Níveis de Prevenção segundo o Conceito de Risco e sua Aplicabilidade atual na 

Saúde Coletiva. 
 
Bibliografia: 
COHN, A.; ELIAS, P. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviço. 6ª Ed. Cortez, 
2005. 
LOPES, J.C.C. A voz do dono e o dono da voz: tra

Planimetria, equipamentos e métodos de levantamentos topográficos;
Altimetria, nivelamentos e curvas de nível Plantas topográficas: normas,
especificações e recomendações da ABNT. 
Execução de desenho topográfico e sua aplicação na construção civil.
Sistema de Posicionamento Global – GPS e sua aplicação na construção civil.
Locação de obras de construção civil. 

BORGES, A. C. Topografia, São Paulo: Edgard Blücher, 2. ed, 2004. 
LOCH, C. Topografia contemporânea: Planimetria, Editora UFC, 2000.
SÃO JOÃO, S. C. Topografia. Curitiba, Universidade Federal do Paraná. 2003.
VEIGA, L. A. K; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. L. Fundamentos de Topografia.
Apostila. Universidade Federal do Paraná, Curso de Engenharia Cartográfica, 2008.

Técnicas de Amostragem 

egressão Linear 

VIEIRA, S. Introdução A Bioestatística - 5ª Ed., Elsevier, 2016 
GLANTZ, S. A. Princípios de Bioestatística, Artmed, 2013 
PAGANO, M. & GAUVREAU,K.. Princípios de Bioestatística, Ed. Cengage Learning,2003

Determinantes Sociais e Desigualdades em Saúde. 
Estrutura e Organização do Sistema Único de Saúde 
Planejamento e programação em saúde. 
As redes de atenção à saúde. 

 
O SUS e o desafio de sua implantação. 
Níveis de Prevenção segundo o Conceito de Risco e sua Aplicabilidade atual na 

COHN, A.; ELIAS, P. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviço. 6ª Ed. Cortez, 

LOPES, J.C.C. A voz do dono e o dono da voz: trabalho, saúde e cidadania. Hucitec, 2000.

Planimetria, equipamentos e métodos de levantamentos topográficos; 
Altimetria, nivelamentos e curvas de nível Plantas topográficas: normas, 

Execução de desenho topográfico e sua aplicação na construção civil. 
GPS e sua aplicação na construção civil. 

LOCH, C. Topografia contemporânea: Planimetria, Editora UFC, 2000. 
SÃO JOÃO, S. C. Topografia. Curitiba, Universidade Federal do Paraná. 2003. 

L. Fundamentos de Topografia. 
Apostila. Universidade Federal do Paraná, Curso de Engenharia Cartográfica, 2008. 

Princípios de Bioestatística, Ed. Cengage Learning,2003 

Níveis de Prevenção segundo o Conceito de Risco e sua Aplicabilidade atual na 

COHN, A.; ELIAS, P. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviço. 6ª Ed. Cortez, 

balho, saúde e cidadania. Hucitec, 2000. 



 
 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e Saúde 6ª Ed. Medsi. 2003.
FERRETO, L.E. Abordagens práticas e reflexões em saúde coletiva. Francisco Beltrão: 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2006.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. Guanabara. 2007.
CECIL.Tratado de Medicina Interna. 23ª Ed. Elsevier. 2009. 2v
 
Curso: Medicina 
Disciplina: Semiologia em Dermatologia
 
Temas: 

1. Anatomia e fisiologia da pele
2. Fisiopatologia e imunopatologia cutânea
3. Identificação, classificação e descrição das lesões dermatológicas básicas
4. Síndromes cutâneas 
5. Sinais e sintomas das dermatoses eczematosas
6. Sinais e sintomas das dermatoses eritematoescamosas
7. Sinais e sintomas das dermatoses eritematopapulosas 

 
Bibliografia: 
AZULAY . Dermatologia. 6 ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2013. 
BELDA . Tratado de dermatologia
BELDA . Tratado de dermatologia
BOLOGNIA. Dermatologia. 6 ed
 
Curso: Medicina 
Disciplina: Semiologia Radiológica
 
Temas: 

1. Semiologia Radiológica do Tórax
2. Terminologia utilizada no RX convencional para diferentes densidades
3. Semiologia Radiológica cardíaca
4. Anormalidades da circulação pulmonar
5. Semiologia Radiológica do abdômen

 
Bibliografia: 
CHEN, M.Y.M.; POPE, T.L.; OTT, D.J. Radiologia Básica (Lange). 2ª Ed. McGraw Hill. 
2012. 
LEE S.H.R.A.O; ZIMMERMAN R.A. Tomografia Computadorizada e Ressonância 
Magnética do Crânio. Revinter, 2004.
PASTORE A.R.; CERRI G.G. Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. 2ª Ed. 
Revinter, 2010.1389 p. 
PRANDO, M. - CBR Fundamentos de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 1ª Ed. 
Elsevier. 2007. 
TALANOW, R. Radiologia de Emergência: Manual Baseado em Casos Clínicos.1ª 
Ed.McGraw Hill. 2012 
 
 
 
 
 
 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e Saúde 6ª Ed. Medsi. 2003. 
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