
 
FACULDADE SANTA MARIA - FSM 

EDITAL 0001/ 2017 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DOCENTE 
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 
A Diretoria da Faculdade Santa Maria, torna público o presente EDITAL de Seleção para Admissão               
Docente, para provimento do cargo de Professor, para compor o quadro efetivo regime CLT e de                
cadastro de reserva, destinado ao preenchimento de vagas supervenientes para os cargos do             
Magistério Superior com titulação mínima de Especialista, Mestre e Doutor em Regime de Tempo              
Parcial ou Integral, de acordo a necessidade da referida IES, para atuar na Graduação em Nutrição,                
Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil          
mediante necessidade que será apresentada pela IES FSM, não cabendo chamamento de nenhum             
selecionado sem a referida necessidade. 
 
DESTAQUE: Em caso de aprovação o candidato poderá NÃO ser convocado de imediato, pois              
caberá a IES FSM definir qual o período de convocação, uma vez que será de acordo com as                  
necessidades apresentadas pela referida IES. 
 
O Anexo I deste instrumento, observados os requisitos correspondentes, bem como outros que             
vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do presente Concurso, segundo as necessidades da               
Instituição e observada a ordem rigorosa de classificação dos candidatos aprovados. 
 
A lotação, área do conhecimento/ disciplina, classe, regime de trabalho, número de vagas e              
requisitos mínimos estão discriminados no Anexo I deste Edital. 
 
São atividades próprias do docente do Magistério Superior aquelas pertinentes ao ensino, à             
pesquisa e à extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à              
ampliação e transmissão do saber e da cultura, assim como as inerentes ao exercício das funções de                 
gestão, assessoramento, coordenação e assistência na própria Instituição, além de outras previstas            
na legislação vigente. 
 
Da inscrição: 

1. INSCRIÇÕES 
1.1. Local e Horário das Inscrições: As inscrições serão recebidas no período de 18 a 20 de                 
Janeiro de 2017, no horário das 07:00 as 17:00h na Coordenação de Fisioterapia da FSM               
localizada na BR 230, Km 504, Bairro Cristo – Cajazeiras, PB ou pelo email              
docentefsm@gmail.com. Ressalta-se que a homologação da inscrição será enviada por email e,            
caso a documentação esteja incompleta não será deferida. 
 
1.2. Documentação 
As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição (Anexo II)             
dirigida à Coordenação de Fisioterapia acompanhada de cópia dos seguintes documentos: 
- Diploma de Graduação em curso da área que fará a seleção reconhecido pelo MEC; 
- Diplomas de Especialista, Mestre e de Doutor obtidos em cursos reconhecidos pela CAPES ou               
validados no Brasil; 
- Experiência em ensino de graduação com comprovação de, no mínimo, 01 ano em IES; 
- Documento de identificação pessoal (RG e CPF); 
- Curriculum Lattes atualizado (entrega de 04 vias). 
- Plano de trabalho (de cada disciplina a lecionar - entrega de 04 vias) 

mailto:docentefsm@gmail.com
http://www.fsm.edu.br/
http://www.fsm.edu.br/


 
 
 
 
 
 
 
Da seleção: 
 
O Processo Seletivo Simplificado ocorrerá no período de 16 a 20 de Janeiro nas seguintes etapas: 
1ª Etapa:  23.01.2017 -  Análise curricular 
2ª Etapa: 26 a 27.01.2017 - Avaliação didática (aula prática) a partir das áreas de atuação e              
conhecimentos da disciplina proposta, com apresentação do plano de aula para os membros da              
banca. Tempo para apresentação: 15 minutos. 
A 2ª etapa tem acompanhamento, supervisão e avaliação de comissão composta por um presidente              
(coordenador de curso) e por dois membros (professores da instituição). Os pontos do sorteio desta                
etapa serão temas das disciplinas propostas (anexo III) e serão informados 24 horas antes da               
apresentação, via correio eletrônico e por telefone. 
3ª etapa: 30.01.2017 - Entrevista – realizada pela coordenador(a) do curso de Graduação, o qual o                
candidato estará inscrito com o objetivo de avaliar o desempenho e o perfil docente do (a) candidato                 
(a). 
As etapas da seleção serão realizadas na cidade de Cajazeiras-PB.  
 
Dos Resultados: 
Os resultados serão divulgados no dia 31.01.2017 através do site da Faculdade            
(http://www.fsm.edu.br/) e serão encaminhados para o endereço eletrônico do candidato. 
 
Das Disposições Finais 
O candidato selecionado deverá seguir todas as normas da FSM com base no Regimento Interno. 

 
Cajazeiras, 16 de janeiro de 2017 

 
 

Sheylla Nadjane Batista Lacerda 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO 01 

 
 

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DOCENTE 
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

Das disciplinas ofertadas: 
CURSO COMPONENTES CURRICULARES Carga Horária  (h/aula) 

ENGENHARIA 1. Topografia 
2. Geologia 
3. Eletrotécnica 
4. Materiais de Construção  

80 
40 
60 
60 

NUTRIÇÃO 1. Nutrição e Saúde Pública  
2. Ética e Orientação Profissional 
3. Educação Nutricional  
4. Marketing em Nutrição 

40 
40 
40 
40 

EIXO COMUM –   
SAÚDE  

1. Anatomia Humana 100 

ARQUITETURA 
E URBANISMO 

1. Teoria do Urbanismo II 
2. Projeto de Urbanismo  
(2017.2- cadastro de reserva) 

60 
120 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
ANEXO 02 

 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DOCENTE 

EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR 
 

 

DADOS PESSOAIS: 
 
Nome: __________________________________________________________  Sexo: M (   ) F (   ) 
Data de nascimento: _____ /_____ /_______   Naturalidade:_____________ UF:_______  
CPF: _______________________RG: __________________________  
Endereço: _______________________________________________________________________  
Cidade: ______________________________ CEP: _________________ -_______ UF: _______ 
Telefone residencial: (     ) __________________ celular(es): __________________________  
E-mail (s): ______________________________________________________________________ 
 

DADOS PROFISSIONAIS: 
 
Graduação: ________________________________Instituição: ___________________________ 
Título: (    ) Graduado (    ) Especialista (    ) Mestre (    )Doutor ( 
)Pós-doutorado 
Área de conhecimento da Pós-Graduação: ___________________________________________ 
Por que deseja participar do processo seletivo para docente da Faculdade Santa Maria:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

________________, ____ de Janeiro de 2017 

 

________________________________________ 



Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 
 
 

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DOCENTE 
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

PONTOS PARA SORTEIO DA 2ª ETAPA 
 
 

NUTRIÇÃO : 
 

1. Políticas de Alimentação e Nutrição no Brasil 
2. Inserção do Nutricionista no SUS 
3. Transição Nutricional: importância, determinantes e prognóstico  
4. Importância do Código de Ética para o Nutricionista 
5. Bases do Marketing Nutricional 

 
EIXO COMUM – SAÚDE: 
 

1. Planos de delimitação e Eixos do Corpo Humano 
2. Sistema Respiratório 
3. Sistema Cardiovascular 
4. Sistema Osteoarticular 
5. Sistema Digestório  

 
ARQUITETURA E URBANISMO 
 

1. Discussão sobre os problemas urbanos contemporâneos e sobre os novos caminhos do            
urbanismo 

2. Método e técnicas de intervenção no espaço urbano 
3. Desenho urbano como campo disciplinar e processual de planejamento 
4. Desenho Urbano e a produção de espaços públicos 
5. Planejamento Urbano e seu suporte para a cidade de Cajazeiras 

 
ENGENHARIA CIVIL 
 
1 – Topografia  

 
1. Levantamentos Topográficos (altimetria, planimetria e distribuição de erros); 



2. Locação de obras civis; 
3. Instrumentos de topometria; 
4. Sistemas de coordenadas topográficas;  
5. Topologia e Topometria;  
 
 
2 – Geotécnica 

 
1. Granulometria de solos;  
2. Obras de escavação e contenção 
3. Minerais e rochas; 
4. Índices físicos dos solos;  
5. Identificação e classificação de solos. 
 

3 – Instalações Prediais 
 

1. Instalações prediais de água fria; 
2. Instalações prediais de água quente; 
3. Instalações prediais de esgotos sanitários;  
4. Fornecimento de energia elétrica;  
5. Sistema de abastecimento d’água. 

 
4 – Construção Civil 
 

1. Propriedades dos materiais de construção civil;  
2. Concreto: constituintes, características e produção; 
3. Aglomerantes e aglomerados; 
4. Dosagem de concreto;  
5. Impermeabilização. 

 
 
 
 
 


