
 
 
 

PROCESSO SELETIVO – DOCÊNCIA NÍVEL SUPERIOR 
 
 
 Estão abertas as inscrições para 2 (duas) vagas para Professor Doutor no Programa 
de Pós-graduação em Odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul, com ênfase em 
Dentística e Biomateriais, para compor a Linha de Pesquisa Reabilitação Estético-
funcional em Odontologia. 
 
 
1. ATRIBUIÇÕES GERAIS DO CARGO 
 
1.1 As atribuições do cargo de docência de nível superior, em regime de trabalho de 40 
horas semanais, incluem: 
 
I.    Participar de projeto(s) de pesquisa institucional; 
II.   Participar do(s) grupo(s) de pesquisa do Programa; 
III.  Ministrar aulas na Graduação, conforme orientações institucionais (12 horas-aula 
semanais); 
IV. Ministrar aulas no Programa de Pós-graduação (04 horas-aula semanais), conforme 
orientações do colegiado do Programa; 
V. Manter número médio de orientações, de no máximo oito orientandos, conforme 
distribuição equitativa de alunos de Mestrado e Doutorado do Programa; 
VI. Manter jornada integral, podendo a partir de aprovação do Conselho, solicitar 
mediante justificativa plausível redução de jornada, desde que o número de docentes 
nestas condições não ultrapasse 20% do total do corpo docente. 
 
2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS 
 
2.1. As vagas são acessíveis somente aos candidatos detentores do título de Doutor na 
área de Odontologia, com ênfase em Dentística e Biomateriais, para compor a Linha de 
Pesquisa Reabilitação Estético-funcional em Odontologia. 
 
2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por instituições reconhecidas pelo 
MEC. 
 
3. INSCRIÇÃO 
 
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 10 de maio a 09 de junho de 2016, para 
entrega da documentação exigida. 
 
3.2. A documentação exigida pode ser enviada por e-mail para 



michele.diniz@cruzeirodosul.edu.br e entregue na secretaria de Pós-graduação da 
Universidade Cruzeiro do Sul, campus Liberdade, Rua Galvão Bueno 868, Liberdade. 
 
3.2.1 O candidato deverá apresentar e enviar os seguintes documentos: Título de Doutor, 
CPF e RG, “Curriculum Vitae” (plataforma Lattes do CNPq) sem anexação dos 
comprovantes da produção e Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido na Linha de 
Pesquisa. 
 
4. PROVAS 
 
4.1. O CONCURSO será constituído pelas seguintes provas: Prova de Títulos, Arguição e 
Prova Didática, a serem realizadas nesta ordem. 
 
4.1.1. Todas as provas terão caráter eliminatório e classificatório. 
 
4.2. PROVA DE TÍTULOS 
 
4.2.1. Consistirá em avaliação dos últimos 5 (cinco) anos do “Curriculum Vitae” Lattes. 
 
4.2.2. A Prova será aferida considerando os Critérios de Pontuação para a Prova de 
Títulos, Anexo I deste edital. 
 
4.3. ARGUIÇÃO 
 
4.3.1. A Arguição será realizada após a prova de Títulos, somente pelos candidatos 
aprovados. 
 
4.3.2. Na instalação da Banca Examinadora, o candidato deverá apresentar os 
documentos comprobatórios das atividades referidas em seu “Curriculum Vitae”, na 
ordem sequencial, de forma que se possa correlacionar cada atividade no “Curriculum” 
com a respectiva peça da documentação. 
 
4.3.3. Consistirá em arguição do Projeto de Pesquisa e do “Curriculum Vitae” Lattes, em 
que serão analisadas as atividades de formação didática e científica, realizações e 
experiência profissional, dos últimos 5 (cinco) anos, com maior relevância para as 
atividades relacionadas com o objeto do concurso. 
 
4.3.4. A arguição não excederá a 30 (trinta) minutos, por candidato, sendo que o mesmo 
disporá de igual tempo para responder a arguição. 
 
4.4. PROVA DIDÁTICA 
 
4.4.1. Será realizada após a arguição e no mesmo dia dessa, somente pelos candidatos 
aprovados. 



 
4.4.2. A Prova Didática será constituída de aula teórica em nível de graduação, com 
duração de no mínimo 30 e de no máximo 40 minutos sobre tema a ser sorteado, de uma 
lista organizada pela Banca Examinadora com base no programa do concurso (ANEXO II), 
pelo presidente da banca e na presença dos candidatos com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. 
 
4.4.3. A ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de inscrição dos candidatos no 
concurso. 
 
4.4.4. A Prova Didática será pontuada de acordo com os Critérios para Pontuação da 
Prova Didática, Anexo III deste edital. 
 
5. REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
5.1. O CONCURSO será realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2016. 
 
5.2. As provas de ARGUIÇÃO e DIDÁTICA serão realizadas no dia 21 de junho de 2016, 
em horário a ser comunicado aos candidatos aprovados na primeira fase, no campus 
Liberdade. 
 
 
ANEXO I 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS  
 
Atuação profissional relacionada à área e subárea 
- Ensino 
a. graduação (05,0 pontos*) 
b. pós-graduação (stricto sensu) (05,0 pontos*) 
* Pontuação única pela experiência profissional. 
 
- Orientações (concluídas ou em andamento) 
a. iniciação científica institucional (05,0 pontos*); 
b. mestrado acadêmico em programa reconhecido pela CAPES (10,0 pontos*); 
c. doutorado acadêmico em programa reconhecido pela CAPES (15,0 pontos*); 
* Pontuação única por quaisquer orientações no nível. 
 
- Produção bibliográfica - Avaliação segundo critérios Qualis CAPES da produção; 
a. livro ou capítulo de livro, com ISBN e com comissão editorial, relacionados à área de 
concentração do Programa (1,5 pontos); 
b. artigo completo na área de concentração do Programa (pontuação proporcional ao 
peso do QUALIS do periódico na área*); 
 
*Qualis A1/A2 = 10,0 pontos por artigo, Qualis B1,B2,B3 = 5,5 pontos por artigo, Qualis 



B4,B5 = 3,5 pontos por artigo, Qualis C = 0,5 pontos por artigo. 
 
 
ANEXO II 
RELAÇÃO DE PONTOS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA 
 

1. Cimentos de ionômero de vidro  
2. Amálgama de prata 
3. Resina composta 
4. Porcelana  
5. Ligas metálicas 
6. Materiais de moldagem 
7. Propriedades dos materiais odontológicos 
8. Restaurações adesivas diretas  
9. Restaurações adesivas indiretas 
10. Facetas estéticas 
11.  Preparos cavitários 
12. Proteção do complexo dentinho-pulpar 
13. Clareamento dental 
14. Promoção de saúde 

  
 
ANEXO III 
CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA – Total pontos 10,0  
 
- Plano de aula – 0,5 pontos  
- Adequação ao tema sorteado 2,0 pontos  
- Atualização científica – 1,5 pontos; 
- Domínio do assunto - 1,5 pontos;  
- Clareza na apresentação – 1,5 pontos;  
- Utilização didática dos Recursos Áudio Visuais – 2,0 pontos  
- Tempo - 1,0 ponto 
 
  
 


