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                            UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

 
   
 

EDITAL N. 88/08 
 

Dispõe sobre abertura de inscrições para o processo 
seletivo de docentes que ministrarão aulas na 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, 
a partir do primeiro semestre de 2009. 
 
 

A UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, faz saber a todos os 
interessados, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Docentes, a serem 
contratados para ministrarem aulas a partir do segundo semestre de 2008, nos termos da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e da normatização interna da instituição, que será 
realizado conforme as condições constantes neste Edital. 
 
 
1)  DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1 Do período e local de inscrições 
 

1.1.1 As inscrições estarão abertas no período de 30 de outubro a 12 de novembro de 2008, 
podendo ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 15h às 20h, no Departamento de 
Desenvolvimento Humano, na Sala nº. 12, do Bloco Administrativo da UNESC, com sede na 
Av. Universitária, n. 1105 – Bairro Universitário – Criciúma/SC, CEP 88806-000, ou por 
correspondência, encaminhada pelos correios ao mencionado endereço. 

1.1.2 Somente serão aceitas as inscrições realizadas pelo correio quando postadas até o último 
dia do período de inscrição. 

 
1.2  Das condições de inscrição 
 

1.2.1 Do brasileiro: 
 

1.2.1.1 Estar quite com a Justiça Eleitoral; 
1.2.1.2 Estar no gozo dos direitos políticos e civis; 
1.2.1.3 Não ter sido demitido pela instituição nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da 
publicação do presente Edital. 
1.2.1.4 Cumprir um dos seguintes requisitos: 
 

a) Possuir diploma de doutorado ou de mestrado reconhecidos oficialmente e relacionados 
com a área de ensino, matéria ou disciplina pretendida; 
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b)  Possuir certificado de pós-graduação lato sensu que possibilite o exercício do magistério 
superior, ou residência médica com registro na CNRM (Comissão Nacional de 
Residência Médica), e ter cursado matéria, disciplina ou grupo de disciplinas afins com 
a disciplina pretendida. 

     
1.2.2 Do estrangeiro: 
 

1.2.2.1 Estar em situação regular no país; 
1.2.2.2 Ser portador de visto permanente; 
1.2.2.3 Possuir autorização de trabalho junto ao Ministério do Trabalho; 
1.2.2.4 Não ter sido demitido pela instituição nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da 
publicação do presente Edital. 
1.2.2.5 Cumprir um dos seguintes requisitos: 

 

a) Possuir diploma de doutorado ou de mestrado reconhecidos oficialmente e relacionados 
com a área de ensino, matéria ou disciplina pretendida; 
 

b) Possuir certificado de pós-graduação lato sensu que possibilite o exercício do magistério 
superior, ou residência médica com registro na CNRM (Comissão Nacional de Residência 
Médica), e ter cursado matéria, disciplina ou grupo de disciplinas afins com a disciplina 
pretendida. 

 

1.2.2.6 Ter os respectivos títulos revalidados ou reconhecidos no Brasil, nos termos do artigo 48 §§ 
2º e 3º da LDB. 
 

1.2.3 Os candidatos poderão efetuar inscrição em até 03 (três) disciplinas. 
 
1.3   Dos procedimentos para as inscrições 
 

1.3.1 A inscrição para o processo seletivo é realizada mediante preenchimento de ficha de 
inscrição, à disposição na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, no endereço citado 
no item 1.1.1 e na internet, no endereço: www.unesc.net, e do pagamento da respectiva taxa, nos 
termos do item 1.3.3. 
 

1.3.2 É de inteira responsabilidade do candidato revisar e assinar a  ficha de inscrição, verificando a 
exatidão das informações nela contidas, ficando, após a assinatura, inteiramente responsável pela 
mesma. 
 

1.3.3 Será admitida inscrição por procuração pública ou particular 
 
1.4 Dos documentos para inscrição 
 

1.4.1 À ficha de inscrição o candidato deverá anexar a seguinte documentação: 
 

Ref. Documento 
N. de 

cópias 

Original 
para 

autenticação 
a) Fotos 3 x 4 recentes 2 -- 
b) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição original  
c) Certidão Negativa de Processos Cíveis, Criminais e Fiscais, emitida 

pela Justiça Federal , atual –  disponível no site - www.jfsc.gov.br 
original -- 

d) Certidão Negativa de Processos Criminais emitida pela Justiça Estadual 
da Comarca onde o candidato mantenha residência atual. 

original -- 

e) Cédula de Identidade 2 x 
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f) Cadastro de Pessoa Física – CPF 1 x 
g) Título de eleitor e comprovante de ter votado ou justificado a omissão, 

na última eleição 
1 x 

h) Certificado de reservista 1 x 
i) Certidão de Nascimento ou Casamento 1 x 
j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e/ou inválidos e 

comprovante das vacinas obrigatórias 
1 x 

k) Comprovante de Residência atual (conta de energia elétrica, água ou 
telefone) 

1 x 

l) Comprovante de vacina contra Rubéola (para mulheres até 40 anos) 
conforme Lei 10.196 de 24/07/96  

1 x 

m) Diploma e histórico do curso de graduação 2 x 
n) Certificado comprobatório e histórico escolar do (s) curso (s) de pós-

graduação lato e/ou stricto sensu 
2 x 

o) Provas documentais de produção científica, experiência docente e 
técnico-profissional e todos os demais títulos que julgar conveniente 

1 x 

p) CURRICULUM VITAE documentado: plataforma LATTES - CNPq ou 
conforme modelo padrão, à disposição na UNESC e neste Edital 
/Internet (produção dos últimos 5 anos e trabalhos mais relevantes) 

original -- 

q) Memorial Descritivo: Apresentação e análise da experiência acadêmica 
e profissional do candidato e justificativa do interesse pela disciplina 
pretendida. (máximo 02 páginas) 

original -- 

 
1.4.2 Os documentos apresentados não deverão ser encadernados, devendo ser entregues na 
seguinte ordem: Memorial Descritivo, Curriculum Vitae, documentos pessoais (“a” ao “l”), formação 
acadêmica (“m” e “n”), comprovação de experiência profissional e produção acadêmica (“o”).  
 

1.4.3 Para inscrição no local é necessária a apresentação dos documentos originais previstos nas 
alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “p” e “q” e entrega das fotocópias simples dos documentos elencados nas 
alineas “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n” e “o” do item 1.3.2.  
 

1.4.4 Para a inscrição via postal é indispensável o envio de fotocópias autenticadas dos 
documentos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m” e “n” do item 1.3.2; o envio de 
cópias simples dos documentos previstos na alínea “o” do item 1.3.2; e o envio dos originais dos 
documentos previstos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “p” e “q” do item 1.3.2. 
 

1.4.5 Os documentos a que se referem as alíneas “m” e “n”, devem ser reconhecidos por órgãos 
oficiais competentes. 
 

1.4.6 Somente serão habilitados à seleção os candidatos que entregarem todos os documentos 
exigidos no momento da inscrição. 
 

1.5 Da taxa de inscrição 
 

1.5.1 A taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) deverá ser recolhida à Fundação 
Educacional de Criciúma – FUCRI, mediante depósito na Conta Corrente n. 2647-6, da Agência n. 
3422-3, do Banco do Brasil ou Conta Corrente n. 4702136, da agência 0599, do Banco Real. 
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2) DAS VAGAS OFERECIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2008 
 
 
2.1 UNACSA – UNIDADE ACADÊMICA DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 
 
Curso: Administração 

          

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/ 

Turno/ Dia da 
Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de Contrato 

7157  

 Gestão de 
Pessoas 

A Gestão de Pessoas Seus Processos e Atividades: Provisão, 
 Aplicação, Manutenção, Remuneração, Desenvolvimento e 
Controle. O Papel  do Gerente de Linha, Suas Responsabilidades 
Nas Atividades Relacionadas à Gestão de Pessoas. 

04 4.ª 
Matutino 

quinta-feira 

Mestre ou Doutor em Administração 
de Empresas; 
Experiência comprovada em ensino 
superior.  
Experiência comprovada em 
empresas privadas, na área de 
Recursos Humanos (mínimo de 03 
anos); 
Estar atualizado com a legislação 
trabalhista e previdenciária; 

Indeterminado 

6970  
 Economia para 
Administradores 

Tópicos introdutórios: A economia como ciência; Conceitos básicos, 
Problemas Econômicos: necessidades, escassez, fatores de 
produção; Os agentes econômicos, fluxo real e fluxo monetário; 
Evolução da ciência econômica. Noções de Microeconomia: Teoria 
elementar do funcionamento do mercado – oferta, procura e 
equilíbrio; Estruturas de mercado; Teoria da firma. Noções de 
Macroeconomia: Agregados macroeconômicos; Contabilidade 
nacional; Moeda; Juros; Inflação, Política monetária; Educação e 
reflexos econômicos; Economia do meio ambiente; Desemprego. 
Aspectos de relação internacional: Setor externo; Balanço de 
pagamentos; Taxa de Câmbio; Globalização e blocos regionais. 

04 1.ª 
noturno 

quarta-feira 

Graduação em Economia com 
especialização. 
  
Experiência comprovada em ensino 
superior.  
 
Experiência comprovada em 
empresas privadas, na área 
econômica e/ou financeira. 
  
 

Indeterminado 
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2.1.2 Curso: Administração /Comércio Exterior 
 
 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/ 

Turno/ Dia da 
Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de  Contrato 

6896 

 Legislação 
Aduaneira 

Jurisdição dos serviços aduaneiros. Controle aduaneiro de veículos. 
Tributos sobre o comércio exterior. Incentivos fiscais à exportação. 
Regimes aduaneiros especiais e em áreas especiais. Despacho 
aduaneiro de importação e de exportação. Infrações e penalidades 
na jurisdição aduaneira. Acordos internacionais ligados ao comércio 
exterior. Sistemas de preferências. 

04 4.ª 
noturno 

sexta-feira 

Graduação em Direito com 
especialização na área Jurídica. 
 Experiência comprovada em ensino 
superior.  
Experiência comprovada em 
empresas privadas na área jurídica 
e em comércio exterior. 

Indeterminado 

 
 
 

2.1.3 Curso: Ciências Contábeis 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de contrato 

6694  

Contabilidade e 
Direito Civil 
Aplicado 

Introdução ao estudo do direito. Direito Constitucional. Direito Civil. 
Direito Processual Civil. Direito Comercial. Código de Defesa do 
Consumidor. Direito Administrativo. Tópicos Especiais e/ou 
Interdisciplinares. 

04 2ª 2ª feira 

Bacharel em Ciências Contábil ou 
Técnico em Contabilidade; Bacharel 
em Direito; Especialização na área 
jurídica, ou afim; Experiência prática 
na área jurídica/empresarial 
(mínimo de 02 anos); Experiência 
docente de nível superior (mínimo 
02 semestre). 

Indeterminado 

6693  

Contabilidade V 

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE e Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos – DOAR, Demonstrativo do Fluxo de Caixa 
– DFLC, Demonstração do Valor Adicionado – DVA, dentre outras. 
Tópicos especiais e/ou interdisciplinares. 

02 5ª 3ª feira 

 
Bacharel em Ciências Contábeis; 
Especialização na área contábil; 
Experiência prática na área contábil 
(mínimo de 02 anos); Experiência 
docente de nível superior (mínimo 
02 semestre). 
 

Indeterminado 
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2.1.4 Curso: Direito 

 

Nome E Código 
Da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário /Turno/ 
Dia Da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo De Contrato 

7766 

Direito Processual 
Penal II 

Provas: Sistemas probatórios e princípios constitucionais aplicáveis. Teoria 
geral, classificação, perícia, testemunho, documento, reconhecimento de 
pessoas e coisas, confissão, interrogatório, quebra do sigilo telefônico, 
fiscal e bancário, busca e apreensão. Questões prejudiciais, exceções e 
medidas assecuratórias. Fatos e atos processuais. Sujeitos processuais: 
Juiz, Ministério Público, Acusado e seu Defensor, Assistente, Perito e 
Funcionário. Sentença. Prisão. Liberdade provisória. Procedimentos: 
comum, sumário, sumaríssimo, Júri e especiais. 

4 5ª 
Matutino 

 4ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7851 

Direito Processual 
Penal II 

Provas: Sistemas probatórios e princípios constitucionais aplicáveis. Teoria 
geral, classificação, perícia, testemunho, documento, reconhecimento de 
pessoas e coisas, confissão, interrogatório, quebra do sigilo telefônico, 
fiscal e bancário, busca e apreensão. Questões prejudiciais, exceções e 
medidas assecuratórias. Fatos e atos processuais. Sujeitos processuais: 
Juiz, Ministério Público, Acusado e seu Defensor, Assistente, Perito e 
Funcionário. Sentença. Prisão. Liberdade provisória. Procedimentos: 
comum, sumário, sumaríssimo, Júri e especiais. 

4 5ª 
Noturno 

 2ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7785 

Direito Das 
Sucessões 

Princípios. Da sucessão em geral, da sucessão legítima. Da sucessão 
testamentária, do inventário e arrolamento. Da partilha provisória e 
definitiva. Avaliação de bens 

2 7ª 
Matutino 

 4ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7870 

Direito Das 
Sucessões 

Princípios. Da sucessão em geral, da sucessão legítima. Da sucessão 
testamentária, do inventário e arrolamento. Da partilha provisória e 
definitiva. Avaliação de bens 

2 7ª 
Noturno 

 4ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7778 

Direito De Família 

A Família: origem e evolução histórica. Direito de Família: conceito, 
abrangência, natureza das normas, novos caracteres. Direito de Família 
Constitucionalizado (reflexos do Direito Constitucional e princípios 
constitucionais aplicáveis). Casamento civil e religioso. 

Direito Parental: relações de parentesco. Direito Patrimonial: do regime de 
bens entre os cônjuges, do usufruto e da administração dos bens de filhos 
menores, dos alimentos, bem de família. Da União Estável. Da Dissolução 
da Sociedade Conjugal: separação judicial por mútuo consentimento e 
litigiosa, divórcio. Da Tutela e da Curatela. 

4 6ª 
Matutino 

 5ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7863 A Família: origem e evolução histórica. Direito de Família: conceito, 
abrangência, natureza das normas, novos caracteres. Direito de Família 

4 6ª Noturno/ 4ª Direito / Mínimo Especialista, com Indeterminado 
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Direito De Família Constitucionalizado (reflexos do Direito Constitucional e princípios 
constitucionais aplicáveis). Casamento civil e religioso. 

Direito Parental: relações de parentesco. Direito Patrimonial: do regime de 
bens entre os cônjuges, do usufruto e da administração dos bens de filhos 
menores, dos alimentos, bem de família. Da União Estável. Da Dissolução 
da Sociedade Conjugal: separação judicial por mútuo consentimento e 
litigiosa, divórcio. Da Tutela e da Curatela. 

Feira Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

7793 

Ética Profissional 

Conceito, Fontes e Relações com outras Disciplinas. A Ética como 
Ciência. Ética e  Moral. O Valor da Consciência Moral. O Advogado 
e o Exercício da Profissão. Ética Profissional do Advogado. 
Proibições e Impedimentos. Deveres Profissionais. A Ética e o 
Dever de Solidariedade. O Código de Ética Profissional do 
Advogado. O Sigilo Profissional. O Juiz. Deveres Funcionais. O 
Ministério Público. Deveres Funcionais. 

2 8ª 
Matutino 

 4ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7878 

Ética Profissional 

Conceito, Fontes e Relações com outras Disciplinas. A Ética como 
Ciência. Ética e  Moral. O Valor da Consciência Moral. O Advogado 
e o Exercício da Profissão. Ética Profissional do Advogado. 
Proibições e Impedimentos. Deveres Profissionais. A Ética e o 
Dever de Solidariedade. O Código de Ética Profissional do 
Advogado. O Sigilo Profissional. O Juiz. Deveres Funcionais. O 
Ministério Público. Deveres Funcionais. 

2 8ª 
Noturno 

 3ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7769 

Direito Processual 
Civil II 

Medidas Cautelares: Noções Gerais. Procedimento. Propriedades. 
Medida Liminar. Eficácia. Dos Procedimentos Cautelares 
Específicos. Tutela Cautelar e Antecipatória. Dos Procedimentos 
Especiais de Jurisdição Contenciosa. Locação. Possessórias.  Dos 
Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária. Conciliação, 
mediação e arbitragem. 

4 5ª 
Matutino 

 3ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

7854Direito 
Processual Civil II 

Medidas Cautelares: Noções Gerais. Procedimento. Propriedades. 
Medida Liminar. Eficácia. Dos Procedimentos Cautelares 
Específicos. Tutela Cautelar e Antecipatória. Dos Procedimentos 
Especiais de Jurisdição Contenciosa. Locação. Possessórias.  Dos 
Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária. Conciliação, 
mediação e arbitragem. 

4 5ª 
Noturno 

 6ª Feira 

Direito / Mínimo Especialista, com 
Comprovada Experiência No Ensino 
Superior e Experiência Profissional 
Comprovada (Mínimo 2 Anos). 

Indeterminado 

 

2.1.4.1 Os candidatos deverão ter disponibilidade para lecionar no período matutino e noturno, inscrevendo-se em ambas as disciplinas. 
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2.1.5 Curso: Economia 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de Contrato 

7731 

Economia 
Internacional 

Teorias clássica e neoclássica do comércio internacional. O 
imperialismo como fase superior do capitalismo: Rosa Luxemburg, 
Lenin e Hobson. A crise do padrão-ouro e o acordo de Bretton 
Woods. Teorias contemporâneas do comércio exterior. Balanços de 
pagamentos. Mecanismo monetários e alternativos de ajustamento 
de balanço de pagamento. Política cambial: câmbio fixo, livre e 
banda cambial. Dependência produtiva, financeira e tecnológica. 
Endividamento externo. Comércio exterior na América Latina: 
alternativas para o desenvolvimento e inserção na reestruturação 
industrial capitalista. Integração regional. A formação do Mercosul. 
O caso brasileiro em relação a nova ordem comercial internacional. 
As resoluções internacionais dos direitos humanos e da cidadania. 
As conferências mundiais sobre biodiversidade, hábitat e pobreza. 

4 8ª 
Noturno 

 2ª feira 

Economia/ /Mestre 

 

 

 

Indeterminado 

7709 

Teoria 
Macroeconômica II 

Economia Fechada com governo: modelo IS-LM. Macroeconomia 
aberta (modelo IS-LM-BP): fluxo de mercadorias e de capitais com 
taxas de câmbio fixas e de flutuantes. O mercado de trabalho: taxa 
natural de desemprego. Oferta e demanda agregradas (modelo AS-
DS). A curva de Philips. Atividade econômica e inflação. 

4 5ª 
Noturno 

3ª feira 

 

 

Economia/ /Mestre 

 

 

Indeterminado 

 

2.1.6  Curso: Tecnologia em Gestão ee Processos Gerenciais 
 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de contrato 

8408 

Finanças 
Empresariais II 

Análise financeira (definição das metas, avaliação dos resultados, 
margem de contribuição bruta e líquida, ponto de equilíbrio, índices 
e liquidez). Administração do capital de giro (contas a pagar, contas 
a receber e caixa). Fluxo de caixa. Orçamento empresarial 
integrado. 

4 3ª 
Noturno 

2ª feira  

Administração ou Economia. 
Titulação mínima de Especialista, 
com experiência em docência 
superior e  profissional na área  
comprovada. 

Indeterminado 
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2.1.7 Curso: Tecnologia em Gestão de Marketing 
 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de contrato 

8371 

Finanças 
Empresariais II 

Análise financeira (definição das metas, avaliação dos resultados, 
margem de contribuição bruta e líquida, ponto de equilíbrio, índices 
e liquidez). Administração do capital de giro (contas a pagar, contas 
a receber e caixa). Fluxo de caixa. Orçamento empresarial 
integrado. 

4 3ª 

Noturno 

5ª feira 

 

Administração ou Economia. 
Titulação mínima de Especialista. 

 

Experiência em docência superior e 
profissional na área  comprovada. 

 

Indeterminado 

8393 

Planejamento e 
Administração da 
Força de Vendas 

Conceituação de vendas. Planejamento da força de vendas: 
Objetivos; Estratégias; Estrutura; Dimensionamento e remuneração. 
Administração da força de vendas: Recrutamento e seleção; 
Treinamentos; Supervisão; Motivação; Avaliação de vendedores. 
Estruturação de um plano de vendas. 

02 5ª 

Noturno 

6ª feira 

 

Administração/ Marketing/ ou área 
afim. Titulação mínima de 

Especialista. 

Experiência profissional desejável 
de  5 anos nas rotinas e  estratégias 
das áreas Comercial e de Vendas. 

Indeterminado 

 
 
2.1.7 Tecnologia em Gestão Comercial 
 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de contrato 

9290 

Planejamento e 
Administração da 
Força de Vendas 

Conceituação de vendas. Planejamento da força de vendas: 
Objetivos; Estratégias; Estrutura; Dimensionamento e remuneração. 
Administração da força de vendas: Recrutamento e seleção; 
Treinamentos; Supervisão; Motivação; Avaliação de vendedores. 
Estruturação de um plano de vendas. 

02 4ª 

Noturno 

6ª Feira 

 

Administração/ Marketing/ ou área 
afim. Titulação mínima de 

Especialista. 

Experiência profissional desejável 
de 5 anos nas rotinas e  estratégias 
das áreas Comercial e de Vendas. 

Indeterminado 

9292 

Gestão de 
Materiais e 
Logística 

Logística: conceitos; atividades logísticas; vantagens competitivas. 
Administração de compras: Coletas de preços; Negociações; 
Contratos e parcerias; Análise de cotação; Fontes de fornecimentos; 
desenvolvimentos de fornecedores; Organização e controle. 
Administração de estoques. Armazenagem e movimentação de 
materiais. Estrutura física e localização. Centralização e 
descentralização. Distribuição e transporte. Gestão da 
administração de materiais: especificação de materiais, tipos e 

04 4ª 

Noturno 

4ª Feira 

 

 

 

 

Administração/ Marketing/ ou área 
afim. Titulação mínima de 

Especialista. 

Indeterminado 
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importância dos estoques, sistemas de codificação de materiais e 
classificação ABC dos estoques. Gestão econômica dos estoques: 
eficiência nos controles, definir as políticas de estoques, políticas de 
ressuprimento, política de provisão para os estoques, estudo dos 
níveis de estoque, avaliação econômica dos estoques, custo de 
manter estoques e lote de compras. 

 

Experiência na docência superior. 
Experiência  profissional desejável 
de  2 anos nas rotinas e  estratégias 
das áreas de compras, suprimentos 

e Logística. 

 
 
 

2.2 UNASAU – UNIDADE ACADÊMICA DA ÁREA DA SAÚDE 
 
 
 

2.2.1 Curso: Enfermagem 
 
 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/ 

Turno/ Dia da 
Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de Contrato 

5802 

Módulo XVIII – 
Cuidados de 

Enfermagem ao 
adulto e idoso com 
risco de vida 

Cuidado de enfermagem ao em situações de urgência e emergência 
e em unidades de terapia intensiva, com enfoque epidemiológico e 
sócio-cultural. Desenvolvimento de habilidades inerentes aos 
cuidados de enfermagem a pacientes com risco de vida. 

08 5ª 

Vespertino 
sendo que os 
estágios 

poderão ser 
desenvolvidos 
em períodos 
matutino e 
noturno 

Mestrado em Enfermagem ou 
especialização na área 

Mínimo de 2 anos de experiência na 
área 

Indeterminado 

5805 

Módulo XXI – 
Cuidados de 
Enfermagem à 
criança e ao 
adolescente 
hospitalizados 

A intervenção do enfermeiro nas ações multidisciplinares, visando a 
prevenção e manutenção da saúde da criança/adolescente no 
contexto familiar e comunitário. As principais patologias que 
acometem a criança e o adolescente, a assistência de enfermagem 
prestada no âmbito hospitalar, visando a recuperação da saúde. 
Desenvolvimento de habilidades inerentes ao cuidado de 
enfermagem a criança hospitalizada. 

06 6ª 

Vespertino 
sendo que os 
estágios 

poderão ser 
desenvolvidos 
em períodos 
matutino e 
noturno 

Mestrado em Enfermagem ou 
especialização na área 

Mínimo de 2 anos de experiência na 
área 

Indeterminado 
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2.2.2 Curso: Medicina 

 

Nome e Código da 
Disciplina 

Ementa 
N. de 
Créd. 

Fase 
Horário / Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de contrato 

9318 -  9319  -  9320 
9321 -9322 – 9323 
4728 - 4720 – 4722- 
4724 - 4726 – 4728  
4730 – 4732 -  4734  
4736 -  4738 - 4740 
Ambulatório de 
Interação Comunitária 

Mód. I: Introdução à saúde pública, sua filosofia e aplicação à 
realidade. Identificação dos fatores determinantes da saúde de 
uma comunidade. Habilidade na comunicação interpessoal, 
facilitando assim a futura relação médico-paciente. 
Mód. II e III: Diagnóstico de saúde de uma comunidade (inquérito 
epidemiológico). Habilidade na comunicação interpessoal.  
 
Mód. 7: Processo saúde-doença da comunidade bem como os 
fatores determinantes das patologias prevalentes. Desenvolver 
habilidades na realização de anamnese e exame físico. Atividades 
de educação em saúde a serem desenvolvidas em escolas e/ou 
creches locais. 
Mód. 8 e 9: Desenvolvimento da relação profissional de saúde-
paciente. Percepção dos fatores de risco como determinantes de 
doenças. Conhecimento das funções de cada membro da equipe 
do Programa de Saúde da Família. Desenvolvimento de 
habilidades médicas ambulatoriais (anamnese e sinais vitais). 
Introdução teórica sobre as principais doenças cardiovasculares. 
Educação em saúde.    
Mód. 10: Abordagem ao paciente. Relação profissional de saúde-
comunidade. Anamnese. Exame físico geral. Elaboração de 
hipóteses diagnósticas.  Métodos de promoção da saúde e 
prevenção de agravos. Programa  Saúde da Família. 
Mód. 11 e 12: Abordagem do paciente. Relação profissional de 
saúde-comunidade. Anamnese. Exame físico geral. Elaboração de 
hipóteses diagnósticas.Abordagem com enfoque preventivo do 
paciente.Métodos de promoção e proteção da saúde. Programa  
Saúde da Família. Estímulo a atividades de pesquisa. 
Mód. 16: Atendimento em nível ambulatorial da demanda 
espontânea da unidade de saúde enfocando os aspectos  de 
prevenção de doenças e promoção da saúde no adulto e no idoso. 
Mód. 17: Acompanhamento multidimensional do paciente 
geriátrico. 
Mód. 18: Atendimento multidimensional em nível ambulatorial da 
demanda espontânea da unidade de saúde enfocando os aspectos 

40 3ª a 8ª 

 
 
2ª Feira 
13:30 às 17:05  
3ª feira  
8:20 às 11:55  
13:30 às 17:05  
4ª feira  
8:20 às 12:00 
5ª feira  
13:30 às 17:05 
6ª feira 
8:20 às 12:00  
13:30 às 17:05 
 
 

Residência Médica ou 
Especialização em Clinica Médica ou 
áreas afins. Pertencer a Rede 
Pública Municipal de Criciúma. 
Experiência em magistério superior. 

Indeterminado 
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de prevenção de doenças e promoção da saúde no idoso. 
Mód. 19, 20, 21, 22, 23 e 24: Atendimento ambulatorial da 
demanda espontânea da Unidade de Saúde, enfocando o ser 
humano no seu ciclo de vida em relação à saúde e à doença e sua 
associação aos fatores ambientais que interferem na sua 
harmonia. A importância da saúde física, mental, emocional e 
espiritual como propiciadora da melhoria da qualidade de vida do 
ser humano. Educação em saúde.  

9318 - 9319 - 9320 
Tutor 
 

Mód. VII: Sistema respiratório: Abordagem do paciente com 
doença respiratória. Causas e mecanismos das doenças 
respiratórias. Prova de função pulmonar e sua correlação 
fisiopatológica. Terapia farmacológica, interação medicamentosa e 
reações adversas. Anamnese, semiologia, investigação 
complementar e terapêutica. Medicina comunitária na prevenção, 
identificação e tratamento da doença respiratória. 
Aspectos cirúrgicos das doenças respiratórias: Acesso 
cirúrgico a via aérea - manutenção da perviedade e da vida; ar e 
líquidos fora da via aérea; princípios da cirurgia. Anamnese, 
semiologia, investigação complementar e terapêutica. 
Mód. VIII: Sistema Cardio-Vascular: Abordagem do paciente 
com doença respiratória; causas e mecanismos das doenças 
cardíacas e vasculares. Prova de função cardiovascular e sua 
correlação fisiopatológica. Terapia farmacológica, interação 
medicamentosa e reações adversas. Hipertensão arterial. 
Aspectos cirúrgicos das doenças cardiovasculares. Medicina 
comunitária na prevenção, identificação e tratamento da doença 
cardiovascular. Anamnese, semiologia, investigação complementar 
e terapêutica. 
Mód. IX: Sistema digestório: Abordagem do paciente com 
doenças gastrointestinais; causas e mecanismos das doenças. 
Prova de função gastrointestinal e sua correlação fisiopatológica. 
Terapia farmacológica, interação medicamentosa e reações 
adversas. Princípios da cirurgia e aspectos cirúrgicos das doenças 
gastrointestinais. Anamnese, semiologia, investigação 
complementar e terapêutica. 

20 h/a 
seman. 

3ª 
Vespertino  
2ª e 5ª Feira:  

Residência Médica ou 
Especialização em Clínica Médica ou 

áreas afins. 

Indeterminado 
 

4743  
Mód. XXVII: Clínica e 
Cirurgia I – Internato 

Hospitalar 

Treinamento supervisionado em atividades de ambulatórios, 
enfermarias, emergência e centro cirúrgico nas áreas de clínica 
médica e clínica cirúrgica. Suporte teórico em clínica médica e 
clínica cirúrgica com ênfase em medicina interna em nível de 
atenção primária e secundária. 

Redação final da monografia ou artigo científico e defesa. 

10 h/a 
seman. 

11ª 
Matutino  
2ª a 6ª feira 

 

Residência Médica em cirurgia 
cardiovascular ou afim 

Mestrado em cardiologia ou afim. 
Pertencer ao quadro clínico do 

Hospital São José 

Indeterminado 
 



 13 

2.3 UNACET – UNIDADE ACADÊMICA DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS 
 
 
2.3.1 Curso: Arquitetura e Urbanismo 
 
 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa Nº de 
Créd. 

Fase Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação/Titulação Exigida Tempo de Contrato 

 
8986 

 Projeto de 
Arquitetura e 
Urbanismo III 

 

Anteprojeto arquitetônico-urbanístico, de caráter público ou 
privado. Relação do entorno ou edificação-lote-rua. Relação da 
arquitetura com o ambiente interior ou de pequena escala. Projeto 
de baixa complexidade funcional e com até dois pavimentos. 

08 3ª 
Vespertino 
 3ª e 5ª Feira. 

Especialista ou Mestrado na área Temporário 

8990 

 Projeto de 
Arquitetura e 
Urbanismo VII 

 

Anteprojeto de um conjunto de edifícios. Relações de 
horizontalidade e verticalidade, com complexidade multifuncional. 
Análise de seu impacto de  vizinhança. Inserção e relação com o 
entorno, através de tratamento paisagístico. 

08 7ª 
Vespertino 
 3ª e 5ª Feira. 

Especialista ou Mestrado na área Temporário 

 
 
2.3.2 Curso: Engenharia de Agrimensura 
 
 

Nome e Código da 
Disciplina 

Ementa Nº de 
Créd. 

Fase Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação/Titulação Exigida Tempo de Contrato 

9365  
 Projetos Rodoviários 

Interpolação Curvas de Nível. Traçado Horizontal. Traçado Vertical. 
Criação de Seção Tipo. Seções Transversais. Cálculo de Volumes. 
Notas de Serviço. 

02 9ª 
Noturno. 

O dia da semana 
não esta definido. 

Cursando Especialização ou 
Especialização na área. 

Temporário 

7636  
Topografia II 

Revisão dos Métodos de Medidas de Ângulo e Cálculo de Azimutes. 
Cálculo das Coordenadas de Poligonais Abertas, Fechadas e 
Enquadradas. Cálculo das Distâncias, dos Rumos e Azimutes em 
Função das Coordenadas Totais. Cálculo de Áreas. Utilização de 
softwares de cálculos e desenhos topográficos. Atividades de Campo. 

08 3ª 
Noturno. 

O dia da semana 
não esta definido 

Com Mestrado ou Cursando Mestrado 
na área. 

Temporário. 
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2.3.3 Curso: Engenharia Química 
 

Nome e Código da 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação/Titulação Exigida Tempo de Contrato 

9102 
Termodinâmica para 
Engenharia Química 

I 
 

Formulação matemática da termodinâmica. Transformações 
de Legendre. Propriedades volumétricas dos fluídos puros e 
misturas gasosas. Equações de estado e correlações 
correspondentes dos sistemas PVT.  Termodinâmica dos 
processos de fluxo. Equações de energia dos processos de 
fluxo de estado permanente. Análise termodinâmica dos   
processos. 

03 5ª 

Noturno. 
O dia da 

semana não 
esta definido. 

Engenheiro Químico com  mestrado. 
Habilidade para desenvolvimento de 

aulas teóricas e práticas. Experiência na 
prática de docência. 

Desejável vivência em indústrias 
químicas. 

Temporário 

 
 
2.4 UNAHCE – UNIDADE ACADÊMICA DE HUMANIDADES, CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 
 
2.4.1 Curso: Artes Visuais 
 

Nome e Código da 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ 
Dia da Semana 

Graduação / Titulação Exigida Tempo de Contrato 

7988 

Fotografia 

 

Histórico. Linguagem fotográfica. Equipamento. Estúdio e 
Laboratório Fotográfico. 

2 turma 
com 4 
créd. 
cada 

3ª Noturno 
Graduação na área da arte ou 

jornalismo, especialização na área 
da arte. 

Indeterminado 

7947 

Processos 
Fotográficos 

 

Histórico. Linguagem fotográfica. Equipamento. Estúdio e 
noções de foto publicitária. Laboratório PB. 

2 turma 
com 4 
créd. 
cada 

6ª Noturno 
Graduação na área da arte ou 

jornalismo, especialização na área 
da arte. 

Indeterminado 
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3) DA REMUNERAÇÃO 
 

3.1 A remuneração obedecerá ao Plano de Cargos e Salários da UNESC 

 
4) DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO  
 

4.1 O processo seletivo de docentes será realizado por Comissões de Seleção Específicas, 
organizadas pelo Departamento de Desenvolvimento Humano e pelas Diretorias das Unidades 
Acadêmicas da UNESC, com a seguinte composição: 
 

 I – Diretor ou Coordenador de Ensino da Unidade Acadêmica em que se insere o curso; 
II – Coordenador do curso em que se insere a disciplina; 
III – Professor com formação e titulação condizente ou afim com a área a que se destina a vaga; 
IV – Profissional do Departamento de Desenvolvimento Humano. 

 

4.2 A Comissão que promoverá a análise do currículo do candidato não será, necessariamente, 
formada pelos membros que realizarão a entrevista. 
 
5) DA SELEÇÃO 
 

5.1 – O processo de seleção de professores ocorrerá mediante a realização de Procedimento 
Eliminatório e de Procedimento Classificatório. 
 
5.2  Procedimento Eliminatório 
 

5.2.1 Durante o Procedimento Eliminatório será verificado se o candidato possui condições de 
inscrição, e se possui condições de credenciamento na disciplina pretendida. 
5.2.1.1 As condições de credenciamento serão verificadas pela Comissão de Credenciamento da 
UNESC, com base na Resolução CONSU n. 07/2004, e mediante análise dos documentos e 
informações constantes no currículo do candidato.              
 

5.2.2 Somente estará habilitado a participar do Procedimento Classificatório o candidato que 
possua condições de inscrição e de credenciamento. 
 
5.3 Procedimento Classificatório  
 

5.3.1 O procedimento classificatório é realizado em duas etapas: 
 

a)  Etapa I: consiste na análise de títulos, experiências, participações e produções científicas do 
professor, 

b)  Etapa II: os candidatos ministrarão aula, realização prova prática (nas disciplinas em que 
houver tal exigência) e serão entrevistados.  

 
 

5.3.2 Etapa I 
 

5.3.2.1 As informações constantes no currículo do candidato serão pontuadas nos termos do 
quadro abaixo: 

 

            TÍTULOS Pontos 
Pontuação 

Máxima 
1 Título de Doutor na área 25 25 
2 Título de Doutor em área correlata 20 20 
3 Título de Mestre na área 15 15 
4 Título de Mestre em área correlata 12 12 
5 Título de Especialista na área 10 10 
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6 Título de Especialista em área correlata 05 05 
7 Aulas ministradas em curso de doutorado 02 para cada 30 horas 16 
8 Aulas ministradas em curso de mestrado 01 para cada 30 horas 13 
9 Aulas ministradas em cursos de pós-graduação lato 

sensu 01para cada 30 horas 10 

10 Experiência de Magistério em nível superior 02 por ano de experiência 20 
11 Experiência de Magistério em nível básico 01 por ano de experiência 08 
12 Experiência profissional não acadêmica na área de 

formação, inclusive estágios após a graduação 01 por ano de experiência 10 

13 Livros Publicados com ISBN 07 por livro 21 
14 Livros em Co-Autoria com ISBN 04 por livro 12 
15 Capítulo de livros com registro na IBN 02 por capítulo 06 
16 Organização de livro 02 por livro organizado 06 
17 Tradução de Livro Estrangeiro 04 por tradução 12 
18 Artigo em Revista com registro IBICT (ISSN) 02 por artigo 10 
19 Resenhas publicadas 01 por resenha 06 
20 Resumos publicados em anais de eventos e congressos 0,5 por resumo 04 
21 Participação em cursos de aperfeiçoamento: 

seminários, congressos, encontros ou similares na área, 
nos últimos 05 (cinco) anos. 

0,5 para cada 40 horas 10 

22 Cursos de aperfeiçoamento, seminários, congressos, 
encontros ou similares em que o candidato tenha sido 

ministrante nos últimos 05 (cinco) anos. 
01 por participação 

10 

23 Monitoria acadêmica 01 por semestre 05 
24 Bolsista de iniciação científica ou orientação de 

iniciação científica. 02 por ano 04 

25 Participação em Bancas examinadoras de teses 02 por banca 06 
26 Participação em Bancas examinadoras de dissertações 01 por banca 05 
27 Participação em Bancas examinadoras de monografias 

ou trabalhos de conclusão de curso 0,5 por banca 04 

28 Orientação de Tese 03 por tese 09 
29 Orientação de Dissertação 02 por dissertação 06 
30 Orientação de trabalho de conclusão de curso ou 

monografia  de pós-graduação lato sensu 01 por trabalho 05 

31 Participação em grupos de pesquisas institucionais 02 por participação 06 
 
5.3.2.2 Será atribuída pontuação apenas à maior titulação do candidato. 

 

5.3.2.3 Serão classificados para a Etapa II os 03 (três) candidatos com maior pontuação para cada 
vaga. 
 

5.3.2.4 Para fins de desempate, na ocorrência de candidatos com igual número de pontos, 
considerar-se-ão, nessa ordem, as maiores pontuações obtidas na titulação, na experiência de 
docência em nível superior, publicações e experiência profissional na área de formação. 
 

5.3.2.5 A relação dos candidatos classificados para a Etapa II, conforme resultados apresentados 
pelas Comissões de Seleção, será publicada até o dia 28 de novembro de 2008, por Edital da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação da UNESC, que fará constar a(s) disciplina(s) de opção do 
candidato, juntamente com a data, local e horário em que os três primeiros colocados por vaga 
ministrarão aula e realizarão entrevista. 
 

5.3.2.6 Os candidatos terão prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação da 
classificação da Etapa I, para apresentar pedido de reconsideração fundamentado junto à Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação. 
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5.3.3 Etapa II 
 
 

5.3.3.1 Na Etapa II os candidatos ministrarão aula e serão submetidos a entrevista, confome o 
estabelecido nos itens seguintes. 
 

5.3.3.2 As aulas e entrevistas da Etapa II serão realizadas nos dias 08, 09, 10, 11, 12 de dezembro 
de 2008 no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, conforme os locais indicados na publicação 
da relação dos candidatos classificados prevista no item 5.3.5. 
 

5.3.3.3 O Candidato deverá comparecer ao local indicado com 15 (quinze) minutos de 
antecedência, munido de sua Carteira de Identidade e três (03) cópias do Plano de Ensino 
relativo (s) à (s) disciplina (s) para a qual foi classificado. 
 

5.3.3.4 O candidato ministrará aula de 15 (quinze minutos), sem utilização de recursos 
audiovisuais, e posteriormente será entrevistado pela comissão de seleção. 
 

5.3.3.5 As aulas deverão ser ministradas conforme temas definidos a seguir, com exceção dos 
candidatos às disciplinas de Atividade: “Ambulatório de Interação Comunitária”; “Tutor dos módulos 
(9318) Mód. VII - (9319) Mód. VIII - (9320) Mód. IX” e da disciplina de “Clínica e Cirurgia I – 
Internato Hospitalar” do curso de Medicina que não precisam ministrar aula. 
 
 

UNA CURSO DISCIPLINA TEMAS 

Gestão de Pessoas 
A evolução da Gestão de Recursos 
Humanos. 

Administração 
Economia para 

Administradores 
Evolução da ciência econômica e teoria 
elementar do funcionamento do mercado. 

Administração/ 
Comércio Exterior 

Legislação Aduaneira 
 

Jurisdição dos serviços aduaneiros e 
Drawback. 

Contabilidade e Direito 
Civil Aplicado 

Direito Civil e Constitucional. 

 Ciências Contábeis 

Contabilidade V Demonstrações Contábeis 

Tecnologia em 
Gestão de processos 

gerenciais 

Finanças Empresariais II 
 

Análise financeira: objetivos e metas, 
margem de contribuição, ponto de equilíbrio e 
índices financeiros da empresa. 

Finanças Empresariais II 
 

Análise financeira: objetivos e metas, 
margem de contribuição, ponto de equilíbrio e 
índices financeiros da empresa. Tecnologia em 

Gestão de Marketing Planejamento e 
Administração da Força 

de Vendas 

Gerência de Vendas: Diretrizes do trabalho 
de um gerente de vendas; Funções do 
Gerente de Vendas. 

Planejamento de 
Administração e Vendas 

Gerência de Vendas: Diretrizes do trabalho 
de um gerente de vendas; Funções do 
Gerente de Vendas. 

 
Tecnologia em 

Gestão Comercial 
Gestão de Materiais e 

Logística 

Administração de compras: Coletas de 
preços; Negociações; Contratos e parcerias; 
Análise de cotação; Fontes de fornecimentos; 
Desenvolvimentos de fornecedores; 
Organização e controle. 

Direito Processual Penal II 
Alterações recentes no código de processo 
Penal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CSA 

 
 
 
 Direito Das Sucessões 

“Requisitos e procedimentos para sucessão 
testamentária: inventário e arrolamento”. 
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Direito De Família 

 

Direito de Família Constitucionalizado: 
Reflexos e princípios constitucionais 
aplicáveis. 

Ética Profissional 

 
O advogado e o exercício da profissão. 

 Direito 

Direito Processual Civil II 

 
Procedimentos especiais de jurisdição 
contenciosa. 

Módulo XVIII 
Cuidados de Enfermagem no Traumatismo 
Crânio Encefálico 

 
 

UNASAU 

 
 

Enfermagem Módulo XXI 
Cuidados de Enfermagem no Traumatismo 
Crânio Encefálico em pacientes pediátricos 

Projeto de Arquitetura e 
Urbanismo III 

Residencial Familiar. 
Arquitetura e 
Urbanismo Projeto de Arquitetura e 

Urbanismo VII 
Edifício Multifuncional. 

Projetos Rodoviários 
Desenvolvimento de traçados horizontais 
para estrada. 

Engenharia de 
Agrimensura 

Topografia II Levantamento Planimétrico. 
Termodinâmica para 
Engenharia Química I 

Leis da Termodinâmica. Fundamentos. 

UNACET 

Engenharia Química 
Cálculo IV Balanço de massa com reações. 

 
Fotografia 

Evolução da fotografia e das câmeras 
fotográficas através dos tempos.  

 
 

UNAHCE 

 
 
 

Artes Visuais 

 
 

Processos Fotográficos 

Técnica fotográfica: câmara fotográfica,  
abertura do diafragma,   tempo de exposição 
(velocidade), utilização do fotômetro e  
acessórios. 

 
5.3.3.6 Na entrevista, o candidato será avaliado segundo os seguintes critérios: 
 

I. conhecimentos específicos na área da(s) disciplina(s), demonstrados mediante 
apresentação de plano de ensino, um para cada disciplina, formulação de respostas aos 
questionamentos feitos acerca do conteúdo da(s) disciplina(s), bem como o teor do 
Memorial Descritivo apresentado no momento da inscrição; 

II. didática e metodologia do ensino superior demonstradas por meio do plano de ensino 
apresentado, da metodologia de ensino proposta e das respostas dadas às perguntas que 
lhe forem formuladas; 

III. facilidade de expressão, objetividade e segurança demonstradas quando dos 
questionamentos formulados acerca do conteúdo específico da disciplina, de questões de 
metodologia e didática, além de outros a serem feitos por profissional do Departamento de 
Desenvolvimento Humano. 

IV. desempenho na aula ministrada e na prova prática, quando for o caso. 
 

5.3.3.7 Cada membro da Comissão atribuirá ao candidato pontuação individual entre 0 (zero) e 10 
(dez) pontos. 
 
5.3.3.8 A pontuação final da Etapa II de cada candidato será o somatório de todas as pontuações 
atribuídas pelos membros da respectiva comissão, e varia de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.  
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6) DA CLASSIFICAÇÃO 
 

6.1  A classificação final obedecerá à ordem decrescente de pontos, que será definida por 
somatório simples dos pontos relativos a Etapa I e a Etapa II do Procedimento Classificatório. 
 

6.1.1  Serão considerados aprovados no processo seletivo somente os candidatos que obtiverem 
pontuação final igual ou superior a 15 (quinze) pontos na Etapa I, e igual ou superior a 20 (vinte) 
pontos na Etapa II.  
 

6.2 Para fins de classificação final, entre candidatos com igual número de pontos, os critérios de 
desempate serão os seguintes: 
 

I – maior titulação; 
II – maior experiência de docência em nível superior; 
III – maior pontuação relativa a publicações; 
IV – maior experiência profissional na área de formação. 
 

6.3 A classificação final dos candidatos será homologada até o dia 17/12/2008, por Edital da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, conforme relações apresentadas pelas respectivas Comissões 
de Seleção. 
 

6.4 Caberá pedido de reconsideração fundamentado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis da data da homologação dos candidatos classificados. 
 
7) DA CONTRATAÇÃO 
 

7.1 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação. 
 

7.2 Para efeito de admissão o candidato convocado fica sujeito à realização de exame médico e 
apresentação da documentação legal que lhe for exigida.  
 

7.3 Apesar do número de vagas existentes, os aprovados serão convocados conforme as 
necessidades da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, que se resguarda o direito 
de não chamar os aprovados para ministrarem aulas no primeiro semestre de 2009. 
 

7.4 A contratação dos candidatos nas disciplinas para as quais foram aprovados estará sujeita às 
seguintes condições, que devem ser cumpridas cumulativamente: 
 

a) Observância do limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais; 
b) Compatibilidade de horários; 
c) Que o pagamento de valores relativos às despesas de viagem e alimentação, reembolsadas 

pela UNESC nos termos de normatização da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, não 
ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor a ser percebido pelo professor pelas aulas a 
serem ministradas. 

 

7.4.1 Caso o candidato aprovado não preencha as condições previstas nas alíneas “a” e “b” ser-
lhe-á garantida a opção de escolha entre as disciplinas para as quais foi aprovado, a fim de que 
promova a sua adequação àquelas condições. 
 

7.4.2 Na hipótese prevista no item 7.4.1 acima, bem como nos casos em que o candidato aprovado, 
por motivos diversos, não for contratado, será chamado para a ocupação da (s) vaga (s), o próximo 
candidato classificado.  

 

7.5 O candidato selecionado permanecerá em período probatório durante 12 (doze) meses, com 
avaliação permanente de desempenho, salvo quando sua contratação ocorrer por prazo 
inferior. 
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8) DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do Processo Seletivo estabelecidas no presente Edital. 
 

8.2 Não será realizada a entrevista, nem será permitida a realização de prova prática, caso o 
candidato se apresente após o horário estabelecido. 
 

8.3 O candidato que no ato da inscrição prestar declaração falsa, inexata, ou apresentar documento 
adulterado ou inverídico, terá sua inscrição cancelada, sendo anulados todos os atos dela 
decorrentes, bem como será noticiado à autoridade competente para apuração dos fatos 
delituosos. 
 

8.4 Na hipótese de haver apenas um candidato interessado em determinada vaga, o mesmo 
somente será aprovado se apresentar condições de credenciamento e obter a pontuação mínima 
prevista no item 6.1.1 do presente Edital. 
 

8.5 Os candidatos aprovados para ministrarem disciplinas, cujas vagas sejam temporárias, nos 
termos do item 2 do presente edital, declaram-se cientes dessa condição e do conseqüente 
desligamento da disciplina após expirado o período indicado. 
 

8.6 O presente processo seletivo terá validade por 06 (seis) meses, podendo haver prorrogação, 
por igual período, a critério da UNESC. 
 

8.7 O professor selecionado deverá participar do Programa de Educação Continuada de Docentes 
recém contratados, organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, sendo condição para 
sua efetivação.  
 

8.8 Os pedidos de reconsideração dirigidos à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação deverão ser 
protocolados na própria Pró-Reitoria, no prazo de 2 (dois) dias úteis do ato questionado.  
 

8.9 Os candidatos não aprovados terão até o dia 28 de fevereiro de 2009 para retirarem a 
documentação entregue no ato de inscrição, e decorrido referido prazo, os mesmos serão 
reciclados. 
 

8.10 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da 
UNESC. 
 

Criciúma, 29 de outubro de 2008. 
 
 
 

Prof. Antonio Milioli Filho 
Reitor da UNESC 
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
PROCESSO SELETIVO EXTERNO DE DOCENTES 

EDITAL Nº 88/08 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº________ 

I - DADOS PESSOAIS 
Nome: ____________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

Bairro: ___________________  Cidade:______________________UF:______ Cep.: _____________ 

Telefone residencial:___________Telefone celular:__________E-mail:_____________________ 

Sexo:(    ) Masc (     )Fem      Carteira de Identidade: ___________ Data de Nasc: ___ / ____ / ___ 

Naturalidade: _________________________ Nacionalidade: _____________________________ 

Estado Civil:      (      ) Solteiro      (      ) Casado      (      ) Outros 

 

II – FORMAÇÃO ESCOLAR 
 
Graduação: ______________________________________________Ano de Conclusão: _____ 

Estabelecimento:____________________________________Local:_______________UF:_____ 

Especialização: _________________________________________Ano de Conclusão: _______ 

Estabelecimento: ________________________________ Local: _________________UF:_____ 

Mestrado: _____________________________________________Ano de Conclusão:________ 

Estabelecimento: ______________________ Local: ___________________________UF:_____ 

Doutorado: ______________________________________Ano de Conclusão: _ ___________ 

Estabelecimento: _____________________________ Local: ___________________UF:_____ 

 
III – ÁREA DE INTERESSE (Conforme quadro de vagas do item 2 do Edital) 

 
Disciplina(s): 1ª _______________________________________ Curso: _________________ 

                      2ª _______________________________________  Curso: _________________ 

                      3ª ________________________________________Curso:__________________ 

IV – GERAL 
 
 Foi condenado em Processo 

Criminal 
 Está respondendo a Processo 

Criminal 
 Nenhuma das 

anteriores 
 
 
 
Data: _____/_____/___                                            Assinatura  do candidato

 
 

FOTO 

3X4 
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Curriculum Vitae  
 
I – DADOS PESSOAIS:  
 
Nome   
Data de Nascimento  
Local   
Nacionalidade   
Filiação   
Estado Civil  

 
CPF  
Título de Eleitor   
C. I   
Data de Expedição  

 
Endereço  
Cidade  
CEP  

 
 

Estado  
Telefone  
E-mail  
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II – FORMAÇÃO ESCOLAR:             
 
ENSINO SUPERIOR  (3º Grau): 

Estabelecimento Local UF Curso Conclusão 
     
     

  
RESIDÊNCIA MÉDICA 

Título Estabelecimento/Local UF Carga Horária Conclusão 
     
     

 
 
ESCOLA MAGISTRATURA 

Título Estabelecimento/Local UF Carga Horária Conclusão 
     
     

 
PÓS-GRADUAÇÃO: 

Curso/Título Estabelecimento Local Carga 
Horária 

Conclusão 

     
     

 
III – CONHECIMENTO DE OUTROS IDIOMAS: 
 

Idioma Lê Fala Escreve 
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IV – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ACADÊMICA: 
 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º Grau):   

Estabelecimento  Disciplina (s) Período 
   
   

 
ENSINO MÉDIO (2º Grau):  

Estabelecimento  Disciplina (s) Período 
   
   

 
ENSINO SUPERIOR (3º Grau):  

Estabelecimento Unidad
e de 
Ensino 

Curso Disciplina (s) Período 

     
     

 
MONITORIAS 
 

Estabelecimento Unidade de 
Ensino 

Curso Disciplina Período 

     
     
 
ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Estabelecimento Setor Função Período 
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V – APROVAÇÃO DO CFE e/ou CEE e/ou UNESC: 
 
     
     
     
 
 
 
VI – EXPERIÊNCIA TÉCNICO PROFISSIONAL: 
 
Empregos Anteriores: 
 

Cargo Estabelecimento Período Local UF 
     
     
     
     

 
Emprego Atual:  
 

Cargo  Estabelecimento Período Local UF 
     
     
     
     

 
 
 
 
 



 26 

VII – PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, PALESTRAS, ETC. 
 

Título  Entidade Local Ano C/H 
     
     
     
     
     

 
 

VIII – PARTICIPAÇÕES ATIVAS EM: Congressos, projetos, comissões, palestras, exposições, monografias, pesquisas, bancas examinadoras, 
apresentações de trabalhos, etc. 
 

  
  
  
  

 
 
IX – TRABALHOS PUBLICADOS: (Livros, capítulo de livros, resumo em anais de congresso nacionais ou internacionais, artigos em revistas 
nacionais ou internacionais, ... 
 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                         
 Assinatura: 
Data: _____/______/______. 
O Curriculum deverá estar documentado. 


