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EDITAL 001/2021 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A Coordenação Geral da Faculdade Plus, no uso de suas atribuições 

regimentais, torna pública a realização do Processo de Seleção de Professores 

para compor, no semestre 2021.1, o quadro docente da instituição. 

 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO:  

As vagas para docência destinam-se às disciplinas constantes no 

anexo I do presente Edital, local onde as respectivas ementas encontram-se 

listadas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Poderão se inscrever candidatos que tenham formação acadêmica 

na área referente ao curso e titulação mínima de especialização em 

qualquer área 

2.2. Os candidatos poderão efetuar inscrição para as disciplinas que 

estiveram aptos a seu exercício profissional enquanto docente, 

considerando o item 2.1. Para cada disciplina que o candidato 

efetuar inscrição, a coordenação do curso e/ou coordenação geral 

poderão solicitar banca de avaliação. 

2.2.1. Em caso de cursos diferentes o candidato deverá preencher 

ficha de inscrição (Anexo I) para cada curso. 

2.3. As inscrições deverão ser feitas no período de 14 de dezembro a 21 

de dezembro de 2020, pelo e-mail  

coordpsicologia@faculdadeplus.edu.br 

2.4. No ato da inscrição o candidato deverá anexar os seguintes 

documentos: 



 

 

Portaria N°846, de 13 de julho de 2017 

Avenida Santos Dumont, 304 – Centro- Fortaleza /Ce 
https://faculdadeplus.edu.br/site/     Fone: 85 3298- 6531     

e-mail: coordpsicologia@faculdadeplus.edu.br   Whastapp: 85 9 8986-6739 
 

2.4.1. Ficha de inscrição constante do Anexo I; 

2.4.2. Cópia do Curriculum Lattes; 

2.4.3. Cópias do certificado de graduação e do certificado de pós-

graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu (reconhecidos ou 

validados no Brasil).  

2.4.4. Comprovante de experiência em docência em ensino 

superior, mínimo 01 (um) ano. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

3.1. O processo de seleção será composto por 03 (três) fases: 

3.1.1. Fase 1: Inscrição dos candidatos: no período de 14 de 

dezembro a 21 de dezembro de 2020 

3.1.2. Fase 2: Análise da documentação apresentada, caráter 

eliminatório, até 21 de dezembro de 2020. 

3.1.3. Fase 3: Apresentação didática, de caráter 

classificatório/eliminatório, apresentação propriamente dita e 

entrevista online, pelo Meet, no dia 06  e 07 de janeiro de 

2021. 

3.2. O sorteio do dia/hora da aula de apresentação didática será realizado 

em 05 de janeiro de 2021 às 15 hs, na sala da Coordenação Geral. 

3.2.1. O resultado, que será divulgado no site da Plus 

(https://faculdadeplus.edu.br/site/ ) imediatamente após sua 

realização e informado aos candidatos pelos endereços de e-

mail por eles fornecido por ocasião da inscrição. 

3.3. Para participar da avaliação didática, o candidato deve comparecer 

no dia e hora solicitado por e-mail ; o candidato deverá, em até 20 

minutos, realizar uma apresentação sobre seu planejamento para o 

desenvolvimento da Ementa no semestre, considerando o número de 

encontros (aulas) previstos, e aula expositiva de um assunto da 

ementa conforme o constante no Anexo II. 

https://faculdadeplus.edu.br/site/
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3.3.1. Na oportunidade serão avaliadas as seguintes habilidades: 

a. Sistematização e lógica na apresentação; 

b. Domínio do conteúdo; 

c. Clareza de comunicação e fluência verbal; 

d. Utilização e adequação de recursos de ensino; 

e. Postura. 

3.4. Concluída a apresentação, a banca examinadora poderá arguir o 

candidato para maiores esclarecimentos ou retirada de dúvidas. 

3.5. Cada examinador atribuirá sua nota à apresentação de cada 

candidato, referente aos aspectos citados no item 3.3, em uma 

escala de 1 (um) a 5 (cinco), conforme a ficha de avaliação constante 

do Anexo III. 

3.6. A nota da apresentação corresponderá à média aritmética simples 

das notas atribuídas ao candidato por uma banca constituída, com 

arredondamento até uma casa decimal. 

3.7. Ficará reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o 

candidato que obtiver nota igual a 2,9, ou inferior, na média obtida. 

 

4. RESULTADO: 

4.1. À média obtida nas apresentações aprovadas, e somente a estas, 

será concedido um acréscimo de 0,5 aos candidatos que tiverem 

Produções Intelectuais, Técnicas, Pedagógicas, Artísticas e Culturais 

nos último três anos, cuja comprovação deverá ser entregue por 

ocasião da sua exposição. 

4.2. A maior nota obtida na apresentação é determinante para a escolha 

do preenchimento da vaga. 

4.2.1. Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os 

seguintes critérios: 
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a. O título de pós-graduação de maior nível, comprovado 

pela documentação entregue pelo candidato no ato da 

inscrição. 

b. O maior período de tempo relativo à experiência de 

docência no ensino superior como um todo, comprovado 

na CTPS. 

c. Maior período de tempo relativo à experiência de docência 

na disciplina para a qual o candidato fez a opção. 

4.3. O resultado do processo seletivo será divulgado em 08 de janeiro de 

2021 no site da Plus e por e-mail do candidato  

4.4. O candidato selecionado terá até 12 de janeiro de 2021 para 

comparecer e apresentar a documentação necessária à contratação 

constante do anexo V do presente Edital, na Coordenação Geral da 

Plus situada à Avenida Santos Dumont, 304/ Centro- 7º andar, sala 

707  

4.5. O candidato selecionado deverá necessariamente participar de 

treinamento específico e das atividades previstas no calendário 

acadêmico. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e 

condições deste Edital. 

5.2. O candidato que não comparecer no dia marcado para ministrar a 

aula de sua apresentação será eliminado da seleção. 

5.3. A banca poderá será constituída por Coordenadores de Curso, 

Coordenação Geral, Professores Convidados, NDE – Núcleo 

Docente Estruturante e o presidente da CPA – Comissão Própria de 

Avaliação. 
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5.3.1. A Direção Geral da Plus se reserva ao direito de, a qualquer 

momento, fazer parte da banca, seja por acréscimo ou seja 

em substituição a qualquer de seus membros. 

5.4. O resultado decorrente do processo seletivo do presente Edital terá 

validade somente para as contratações visando o semestre 2021.1 

5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral e 

Coordenação Geral de Campus da FRJ 

 

Fortaleza,Ce  14 de dezembro de 2020. 

 
__________________________  
Prof. Maria Ulenice Silva Virgínio 

Diretora Acadêmica 
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EDITAL 001/2021 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXOS  

I. Ficha de inscrição. 

II. Disciplinas, carga horária e ementas. 

III. Ficha de avaliação. 

IV. Cronograma. 

V. Documentação para contratação. 
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EDITAL 001/2021 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  

Curso: _________________________________________________________  

Identificação: 

Nome:              

End.:            Nº:    

Bairro:      Cidade:     CEP:   ____  

Contatos:  

Tel. Fixo: (    )    Tel. Celular/WhatsApp: (    )     

E-mail:              

Opções de disciplinas (em ordem de prioridade): 

(1)  _____________________________________________________  

(2)  _____________________________________________________  

(3)  _____________________________________________________  

Titulação, área e instituição de ensino: 

Graduação:             

Especialização:            

Mestrado:             

Doutorado:             

 

Fortaleza-Ce, ___ de ________ de 2021 

 
 
 

_______________________ 
Assinatura do candidato

Documentos entregues: 

(    ) Curriculum Lattes 

(    ) Certificado de graduação 

(    ) Certificado de pós-graduação  

        (maior titulação) 
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EDITAL 001/2021 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXO II – DISCIPLINAS, CARGA HORÁRIA E EMENTAS 

1. Para o curso de Bacharelado em Psicologia  

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA 

ESTATÍSTICA 
APLICADA A 
PSICOLOGIA 

 

60h 

Conceitos básicos de estatística. Métodos 
quantitativos. Organização e descrição de 
dados. Técnicas de coleta de dados. 
Estatística descritiva. Modelos probabilísticos: 
noções de probabilidade e distribuições de 
probabilidade (distribuição normal). 
Amostragem. Estimação. Teste de Hipóteses: 
paramétricos e não paramétricos. Análise de 
Variância. Correlação e Regressão Linear. 
Medidas de tendência central. A estatística na 
pesquisa em Psicologia. Princípios de 
Bioestatística 

PSICOLOGIA 
ESCOLAR 
 

60h 

O surgimento da instituição escola. 
Aprendizagens formais e informais. História da 
Psicologia Escolar no Brasil: impasses e 
possibilidades. A função da escola na 
sociedade. O psicólogo e sua relação com a 
Educação no cenário atual. Papel e 
intervenção do psicólogo em contextos 
educacionais. A integralidade da intervenção 
nos contextos educacionais: aspectos 
cognitivos, emocionais e sociais. Equipe 
multidisciplinar, escola inclusiva e fracasso 
escolar. O fenômeno do bullyng na escola 
brasileira contemporânea. Estudos de casos.  
 

TEORIA E 
PROCESSOS 
COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL 

60h 

Apresentação da origem e desenvolvimento da 
abordagem comportamental segundo Pavlov, 
Thorndike, Watson, Skinner e Bandura. 
Introdução à Análise Experimental do 
comportamento. O condicionamento clássico e 
o operante. A aprendizagem vicária. A Terapia 
Cognitiva: história, conceitos e 
desenvolvimento. As terapias cognitivo-
comportamentais: fundamentos 
epistemológicos, axiomas. O modelo cognitivo. 
Os erros de pensamento. Diagrama de 
Conceitualização. A estrutura das sessões. 
Introdução às técnicas cognitivo-
comportamentais. 
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EDITAL 001/2021 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 
Professor:            

Curso:            

Disciplina:             

Aspecto 
avaliado 

Observações 
Nota 

atribuída 

Sistematização e 
lógica na 

apresentação 

 

 

 

 

Domínio do 
Conteúdo 

 

 

 

 

Clareza de 
comunicação e 
fluência verbal 

 

 

 

 

Utilização e 
adequação de 

recursos de 
ensino 

  

Postura 

  

Pontuação por publicação  

Pontuação final  
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Avaliador  
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EDITAL 002/2020 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXO IV – CRONOGRAMA 

 

 
DATA 

 
EVENTO 

14/12/2020 Publicação do edital 

14/12/2020 a 21/12/2020 Inscrições 

21/12/2020  Análise da documentação e currículo 

05/01/2021 Sorteio do dia/hora da aula 

06/01/2021 e 07/01/2020 Apresentações dos candidatos 

08/01/2021 Divulgação dos resultados 

Até dia 12/01/2021 
Comparecimento dos candidatos a Plus para entrega 

de documentação 
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EDITAL 002/2020 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 Cópia da CTPS - Página da Foto,  

 01 fotos 3x4 em com fundo branco. 

 01 Cópia da Carteira de Identidade - frente e verso. 

 01 Cópia do CPF. 

 01 Cópia do Comprovante de Residência Atual (máximo 3 meses), (luz, 

gás, água ou telefone) em nome do próprio, dos pais ou do cônjuge, 

apresentando certidão de casamento ou nascimento. 

 01 Cópia do Título de Eleitor e Comprovante da Última Votação (caso 

não possua, retire no site:  

http://www.tse.gov.br/certidaoquitacao/emissaoCertidaoQuitacao.do) 

 01 Cópia do PIS ou PASEP (ou último extrato do FGTS). 

 01 Cópia do Certificado de Reservista frente e verso 

 01 Cópia do Registro Profissional- CRP  

 01 Cópia da Certidão Casamento ou União Estável. 

 01 Cópia do Cartão Magnético bancário. 

 Currículo Lattes com comprovações  

 

 

http://www.tse.gov.br/certidaoquitacao/emissaoCertidaoQuitacao.do)

