FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL
Mantenedora: Associação Educacional de Coromandel
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2016
Dispõe sobre abertura do processo seletivo para contratação de docentes para Disciplinas da Educação Superior.

A Direção Geral e Coordenação de Recursos Humanos da Faculdade Cidade de Coromandel – FCC, no uso de

TORNAR PÚBLICO O PROCESSO DE
SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES.
suas atribuições, vem por meio deste,

1- Das especificações do Processo Seletivo:
1.1- O Processo Seletivo visa contratar docentes para disciplinas oferecidas nos cursos: Medicina
Veterinária, Educação Física e Engenharia Agronômica;
1.2- Serão oferecidas as seguintes vagas em Regime de Hora/Aula;
Curso: MEDICINA VETERINÁRIA

1 - PARASITOLOGIA I
Ementa: Introdução à Parasitologia, definições e termos técnicos. Relação parasito-hospedeiro. Generalidades
sobre Parasitologia. Morfologia, biologia e importância dos principais: Artrópodes de interesse veterinário:
classes Arachnida (ordem Acari) e Insecta (ordens: Diptera, Hemiptera, Siphonaptera, Anoplura e Mallophaga).
Protozoários de interesse veterinário. Helmintologia veterinária, destacando a taxonomia, morfologia, relação
parasito-hospedeiro e importância sócio-econômica. Coleta, conservação e remessa de material para exame de
fezes. Exame de fezes dos animais domésticos.

2 - NUTRIÇÃO ANIMAL BÁSICA
Ementa: Introdução à ciência da nutrição animal. Avaliação dos alimentos. Digestão comparada. Metabolismo
dos nutrientes importantes na nutrição animal. Caracterização dos alimentos. Minerais. Vitaminas e aditivos.
Ingestão de Alimentos. Formulação de rações para animais domésticos. Técnicas de laboratório para análise de
alimentos.

3 - FISIOLOGIA VETERINÁRIA II
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Ementa: Fisiologia dos animais. Fisiologia dos sistemas: muscular, circulatório, respiratório, digestório e
reprodutor das diferentes espécies de animais domésticos.

4 - AGROSTOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL
Ementa: Importância das pastagens. Principais plantas forrageiras no contexto atual da produção animal no
Estado. Manejo racional e utilização das pastagens; ecossistema das pastagens; conservação de forragem. Base
legal e institucional para a gestão ambiental. Instrumentos de gestão e suas implementações: conceitos e prática.
Avaliação de Impacto Ambiental. Licenciamento Ambiental.

5- PARASITOLOGIA II
Ementa: Doenças parasitárias dos animais causadas por protozoários, helmintos e artrópodes. Etiologia
susceptibilidade, transmissão, distribuição geográfica, patogenia, diagnóstico clínico e laboratorial, prognóstico,
tratamento profilaxia e controle. Importância econômica e social.

Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

1 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA DANÇA
Ementa: Conhecer a história da Dança e sua utilização na formação de um ser transformador; Ampliar a
capacidade de perceber o corpo com novas possibilidades de expressão a partir de análises, experiências e
inovações; Perceber o corpo como linguagem, veículo de manifestações, expressão e comunicação; Reconhecer
a importância da dança/educação como elemento facilitador de liberdade e autonomia do ser em relação a sua
vida pessoal e profissional; Utilizar a dança como um veículo mediador do desenvolvimento da criança nas suas
habilidades físicas, mentais, verbais, sociais e emocionais; Trabalhar a interdisciplinaridade a partir da dança.

2 - FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO
Ementa: Introdução à fisiologia do esforço. Bioenergética. Aspectos cardiopulmonares no exercício. Aspectos
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neuromusculares no exercício. Adaptações metabólicas agudas e crônicas ao exercício. Resposta endócrina ao
exercício. Adaptações da criança ao exercício. Diferenças sexuais no exercício físico. Obesidade. Alterações
metabólicas advindas com a atividade física, em crianças, adolescentes, adultos e idosos. As alterações músculo
esqueléticas e cardiorrespiratórias decorrentes da prática de atividade física

3 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA GINÁSTICA
Ementa: Estudo dos vários métodos de Ginástica construídos historicamente no campo da Educação Física, em
especial os introduzidos no Brasil. Atividades práticas utilizadas pela ginástica escolar e a sua inter-relação com
o lazer e a própria alegria no processo de escolarização. A função da Ginástica no processo de ensinoaprendizagem e a didática específica para a transmissão de seus conteúdos.

4 - CINESIOLOGIA
Ementa: Estudos dos fatores estruturais, funcionais e biomecânicos que determinam as características do gesto
humano, para vencer a ação da gravidade e efetuar a posição e deslocamento do corpo no espaço.

5 - BIOMECÂNICA
Ementa: Estudo dos fatores estruturais, funcionais e biomecânicos enquanto princípios básicos para análise
quantitativa do movimento humano. Análise metodológica dos fatores mecânicos que determinam as
características do gesto humano. Análise biomecânica de movimentos desportivos. Métodos e técnicas de
avaliação biomecânica no esporte.

6 - GINÁSTICA RÍTMICA
Ementa: A disciplina ginástica rítmica desportiva tem como características básicas, fundamentar os principais
movimentos orgânicos, globais, amplos, dinâmicos, rítmicos, fluentes, estéticos e expressivos, qualidades estas
que são interligadas entre si e com as qualidades físicas.

7 - MUSCULAÇÃO E PERSONAL TRAINER
Ementa: Metodologia e objetivos da Musculação. Manuseio de equipamentos. Fundamentos fisiológicos da
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musculação. Treinamento de exercícios resistidos: volume, intensidade e duração na aquisição de resistência,
força, potência e hipertrofia muscular. Finalidades da musculação: promoção de saúde, aptidão física e estética.
Musculação para diferentes faixas etárias. Musculação para populações especiais. Individualização da avaliação
e da prescrição do treinamento.

8 - GINÁSTICA DE ACADEMIA
Ementa: Diferentes abordagens da ginástica oferecida em academias, seus conceitos e implicações em diversos
Aspectos; vivências através de laboratórios coreográficos e elaboração de programas adequados às respectivas
modalidades de ginástica de academia.

Curso: ENGENHARIA AGRONÔMICA

1 - DESENHO TÉCNICO I
Ementa: Desenho técnico: representações gráficas. Arquitetura: Sistemas pictórios, Escala humana, Proporções;
Forma: Estrutura, Perspectiva, Geometria; Corte de edificações, Sombras e sombreados; Planta baixa,
Elevações; Desenho de observação, Desenhos com base na imaginação; Sistema de desenhos.

2 - CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA
Ementa: Introdução: conceitos e noções de cosmografia. Coleta de dados meteorológicos. A água na biosfera:
umidade do ar, aspectos físicos e importância agrícola. Evaporação e evapotranspiração. Precipitação
atmosférica. Balanço hídrico. Classificação climática. Zoneamento agroclimático. Circulação atmosférica,
tempo e clima. Mudanças climáticas globais. Aplicações da meteorologia e climatologia na agropecuária.
Adversidades climáticas à agricultura. Clima, crescimento, desenvolvimento e produção vegetal/animal. Estudo
sobre geadas e proteção de plantas. Sistemas de informações agrometeorológicas.

3 - MÁQUINAS, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E AGRICULTURA DE PRECISÃO
Ementa: Conceitos e aspectos gerais das máquinas e implementos agrícolas. Motores do ciclo Diesel e ciclo
Otto, componentes e funcionamento. Sistemas complementares dos motores de combustão interna. Tratores;
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Capacidade operacional; Máquinas e técnicas utilizadas no preparo do solo, plantio, semeadura, aplicação de
defensivos agrícolas e colheita; Introdução à Agricultura de Precisão: histórico e conceituação; Tecnologias
envolvidas na agricultura de precisão: Sistemas para monitoramento e mapeamento da produção, condições da
cultura e do solo; Sistemas de controle e monitoramento da semeadura; Sistemas para aplicação localizada de
adubos e corretivos; Sistemas para aplicação de defensivos.

4 - FITOPATOLOGIA APLICADA
Ementa: Quantificação de doenças de plantas, métodos de controle de doenças de plantas, doenças da soja,
doenças do feijoeiro, doenças do milho, doenças do sorgo, doenças do algodoeiro, doenças das principais
hortaliças, doenças da cana-de-açúcar, doenças do arroz, doenças do cafeeiro, doenças dos citros, doenças das
principais fruteiras, doenças do trigo.

5 - TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES
Ementa: Importância das sementes. Formação e Desenvolvimento. Fisiologia das sementes: Germinação,
dormência, composição química, deterioração e vigor das sementes. Colheita, secagem, beneficiamento,
armazenamento. Classes de sementes. Sistema de produção: Princípios da produção de sementes com alta
qualidade genética, física, fisiológica e sanitária. Comercialização. Legislação. Qualidade.

6 - GESTÃO DO AGRONEGÓCIO
Ementa: Introdução à administração: conceitos e fundamentos; funções, objetivos, áreas da administração;
gestão de pessoas e estruturas organizacionais no agronegócio. Marketing; noções de planejamento estratégico,
programação e controle para produção; fundamentos de logística, crédito, tributação; Introdução à
Administração e Controles Financeiros no Agronegócio: sistemas de organização da produção; Planejamento
Estratégico no Agronegócio gestão de qualidade; modelos de planejamento agregado da produção; otimização
do sistema produtivo. Noções sobre cooperativismo e associativismo. Empreendedorismo e Plano de Negócios
no Agronegócio.

2-

Das Inscrições:
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2.1- As inscrições serão realizadas no período de 20 de Outubro de 2015 a 16 de Novembro de 2015, na
recepção da Faculdade Cidade de Coromandel, situada a Av. Adolfo Timóteo da Silva, 433 – Bairro Brasil
Novo, Coromandel (MG), no período de 08h às 17h.
2.2- São requisitos para inscrição:
2.2.1- Formulário de Inscrição conforme Anexo;
2.2.2- Currículo Lattes atualizado, acompanhado dos documentos de comprovação;
2.2.3- Cópia autenticada em cartório do diploma de curso de graduação, e respectivo histórico escolar de que
conste disciplina relacionada com a área objeto do presente Processo Seletivo;
2.2.4- Cópia autenticada em cartório do certificado de especialização, diploma de mestrado ou doutorado, e
respectivo histórico escolar.
2.2.5- No caso de candidato estrangeiro, é obrigatória a apresentação de cópia do visto de permanência, sem o
qual não será permitida a sua inscrição;

3- Da Seleção:
3.1- O processo se dará em duas etapas, sendo a primeira etapa eliminatória e a segunda classificatória.
3.1.1- A primeira etapa: análise de Currículo Lattes e dos documentos comprobatórios, de acordo com os
seguintes critérios:

ITENS A SEREM PONTUADOS

VALOR

FORMAÇÃO ACADÊMICA (será considerado apenas o maior título de Pós-graduação)
Especialização concluída (Lato Sensu)
Mestrado em andamento
Mestrado concluído
Doutorado em andamento
Doutorado concluído

12
15
18
20
25

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Experiência docente na Educação Superior (por ano)

5

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Produção de livros, capítulos ou traduções
Apresentação oral em congressos, seminários e afins
Apresentação em formato de banner

3
1,5
0,5
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3.1.2 - A segunda etapa: os candidatos selecionados na primeira etapa serão comunicados, para produzirem uma
aula expositiva para a banca examinadora, e com entrevista pela coordenação (se necessário) no período de 19 e
20 de novembro de 2015. O tema é pertinente à disciplina escolhida pelo candidato e será encaminhado para o
e-mail informado no requerimento do Processo Seletivo.
Observações:








O candidato será previamente informado sobre a data e o tema da aula por e-mail no dia 17 de novembro
de 2015.
A apresentação com duração de 20 minutos: sendo 5 minutos para o candidato apresentar oralmente
um breve resumo do seu currículo e apresentar, por escrito, o plano de aula e 15 minutos de aula em que
serão considerados os itens didático-pedagógicos evidenciados pelo candidato, articulando o plano de aula
e aula propriamente dita;

O candidato terá à sua disposição equipamento audiovisual;
O candidato deverá comparecer ao local da realização do teste com antecedência de 10 minutos,
operando-se sua desclassificação do Processo Seletivo em caso de atraso;
A avaliação será realizada por uma banca de professores da IES, especialistas na área da disciplina
e pela Coordenação de Recursos Humanos;

4- Do Resultado:
O resultado será comunicado no dia 24 de novembro 2015 pelo setor de Recursos Humanos por contato
telefônico e ou e-mail.

5- Das Disposições Gerais:
5.1- Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos deste Edital e
a regulamentação pertinente ao Processo Seletivo;
5.2- O contrato do professor manterá o prazo máximo de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo
período.
5.3- A inscrição poderá ser feita pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído;
5.4- O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que o motivo superveniente ou relevante
assim o exigir, sem que isso venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados;
5.5- O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 06 (seis) meses;
5.6- O Processo Seletivo de que trata este Edital está regulamentado pela Lei 8745/93 e pela Lei 9849/99.
5.7- Não será concedido pedido de revisão de qualquer uma das etapas do Processo Seletivo.
5.8- O candidato que não se apresentar nos períodos previstos estará automaticamente desclassificado do
Processo de Seleção.
5.9- Os casos omissos serão resolvidos pela Excelentíssima Sra. Diretora Geral.
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6- Outras informações:

Mais informações para orientação, dúvidas sobre o Processo de Seleção entrar em contato com o Setor
de Recursos Humanos: (34) 3841-3405.

Coromandel, 20 de Outubro de 2015.

Ana Alice Ferreira de Sousa
Diretora Geral

Débora Dias Moreira Santos
Coordenadora de RH

Angelita Valadares Hermann
Coordenadora Acadêmica
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTES
ANEXO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome: ________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___
Sexo: F ___
M____
CPF ________________________
RG _____________________ SSP: ______
Obs.: Anexar cópia autenticada da Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento
ou Casamento, Título de Eleitor.
1.1- Endereço Residencial: ________________________________________nº ______
Bairro: ____________________________ Cidade: ________________ UF: ________
CEP: _____________________ E-mail principal: ______________________________
E-mail alternativo e/ou recado (se houver): ___________________________________
Telefone Residencial: ________________ Telefone do trabalho: __________________
Celular Pessoal: _____________________Celular para recado: ___________________
1.2- Local de trabalho: ___________________________________________________
Endereço: _____________________________________________ nº ______________
Bairro: ______________ Cidade: _______________ UF: ______ CEP _____________
Telefone: _________________ E-mail: ______________________________________

Documentação:
(
(
(
(
(
I-

) Carteira de Identidade
) CPF
) Certidão de Nascimento ou Casamento
) Título de Eleitor
) 2 fotos 3x4 recentes
FORMAÇÃO ACADÊMICA

1.1- Graduação/Licenciatura/Bacharelado: ____________________________________
Instituição: ____________________________________ Ano de Conclusão: _________
1.2- Graduação/Licenciatura/Bacharelado: ____________________________________
Instituição: ____________________________________ Ano de Conclusão: _________
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1.3- Pós-graduação Latu Sensu – Especialização: _______________________________
Instituição: ____________________________________ Ano de Conclusão: _________
1.4- Pós-graduação Latu Sensu – Especialização: _______________________________
Instituição: ____________________________________ Ano de Conclusão: _________
1.5- Pós-graduação Stricto Sensu – Mestrado: _________________________________
Instituição: ____________________________________ Ano de Conclusão: _________
1.6- Pós-graduação Stricto Sensu – Doutorado: ________________________________
Instituição: ____________________________________ Ano de Conclusão: _________
Obs.: Anexar cópia autenticada do Diploma ou da Declaração de Conclusão, para os
itens acima.
II-

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

2.1 - Cargo/Função atual: _________________________________________________
Atua ou atuou na área de Educação? ( ) Sim
( ) Não
Professor (a) de: _______________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________________
2.2 - Outros cargos/funções anteriores:
Cargo: _____________________________________ Período: ___________________
Local: ________________________________________________________________
Cargo: _____________________________________ Período: ___________________
Local: ________________________________________________________________
Cargo: _____________________________________ Período: ___________________
Local: ________________________________________________________________
III- DISCIPLINAS:
1°___________________________________________________________________
Curso:_______________________________________________________________
2°___________________________________________________________________
Curso:_______________________________________________________________
3°___________________________________________________________________
Curso:_______________________________________________________________
_________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

_______________, ___ de ________de ____

Av: Adolfo Timóteo da Silva, 433 - Bairro Brasil Novo – CEP 38.550.000– Coromandel– MG Fone(34)3841-3405
www.fcc.edu.br e-mail –fcc@fcc.edu.br Mantenedora – Associação Educacional de Coromandel

