
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPG 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DOCENTE 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPG do Centro Universitário 

CESMAC informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado 

para preenchimento de uma vaga para docente de tempo integral (40 horas) para as 

seguintes atividades: 
 

DISCIPLINA / LINHA 

DE PESQUISA 
ATRIBUIÇÕES VAGAS 

Distúrbios do 

Desenvolvimento 

1- Coordenar e ministrar a disciplina Distúrbios do 

Desenvolvimento em nível de Graduação e Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

 

2- Coordenar a Linha de Pesquisa Distúrbios do 

Desenvolvimento e formar/gerir um Grupo de 

pesquisa na mesma área temática 

 

OBS.1: O candidato aprovado deverá desenvolver, além das 

atividades de docência, também atividades de pesquisa, 

extensão e orientação, segundo os requisitos exigidos aos 

docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu do CESMAC, 

conforme regulamentação específica. 
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1. DA INSCRIÇÃO 
 

1.1 O período de inscrição é de 20/02/2017 a 17/03/2017. 
 

1.2 A inscrição deverá ser realizada por e-mail (propg@cesmac.edu.br) ou diretamente na 

Secretaria de pós-Graduação Stricto Sensu da PROPG, situada na Rua Radialista Odete 

Pacheco, SN, Farol-Maceió-Alagoas, no horário de segunda a quinta das 8h às 17h e 

sexta das 8h às 16h. 

 

1.3 Os candidatos deverão postar, no e-mail de inscrição, o nome completo, o link para 

acesso ao Curriculum Lattes e número(s) de telefone para contato. 
 

1.4 Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

2.1 A seleção será realizada por uma Comissão Examinadora composta por, no mínimo, 

3 (três) professores do quadro docente do Centro Universitário CESMAC. 



 
 

 

2.2 Local e data da seleção: A seleção será realizada nos dias 21 e 22 de março de 

2017, a partir das 9h, no Edifício José Medeiros, situado na Rua Cônego Machado, n.825, 

Farol – Maceió – Alagoas. 
 

2.3 A seleção constará das seguintes etapas: 

a) Avaliação curricular (classificatória); 

b) Avaliação didática (eliminatória); 

d) Avaliação psicológica (eliminatória). 

 

2.4 Na avaliação curricular será atribuída uma pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) de acordo 

com formulário próprio (Anexo I). 
 

2.5 A avaliação didática terá duração mínima de 40 (quarenta) minutos e máxima de 45 

(quarenta e cinco) minutos. Será disponibilizado recurso multimídia (data show) e quadro 

branco. 
 

2.6 No dia da prova didática o candidato deverá entregar à banca examinadora cópias 

dos seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor e Curriculum Vitae impresso da 

plataforma LATTES/CNPq (http://lattes.cnpq.br/) devidamente documentado.  
 

2.7 As cópias de comprovação de atividades de pesquisa deverão ser dos 5 (cinco) 

últimos anos (a partir de 2012). 
 

2.8 As cópias dos certificados e documentos comprobatórios constantes no curriculum 

deverão estar anexadas ao mesmo, contudo, não necessitam de autenticação e deverão 

estar organizadas seguindo a ordem descrita no anexo I deste Edital. Os candidatos 

poderão ser solicitados a apresentar os originais a critério da Comissão de Seleção.  
 

2.9 O tema para a prova didática será: Distúrbios do desenvolvimento: do diagnóstico 

à assistência, pensando em possibilidades. 

 

2.10 A avaliação psicológica será realizada pelo setor de Gestão com Pessoas em data e 

horário divulgados após o resultado da avaliação didática. 
 

3. DOS REQUISITOS PARA O CARGO 
 

3.1 O candidato deverá: 
 

a) ter graduação em Psicologia; 

b) ter título de Doutor; 

c) comprovar atuação/pesquisa em Distúrbios do Desenvolvimento (artigos, projetos, 

dissertação e/ou tese); 

d) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente; 



 
 

e) comprovar a titulação, inclusive revalidada ou reconhecida no país, para o caso dos 

títulos emitidos por Instituição de Ensino Superior Estrangeira; 

f) ter sido aprovado e classificado no processo seletivo; 

g) ter disponibilidade de 40 horas semanais para desempenhar as atividades propostas. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

4.1 O resultado será divulgado por e-mail ou por contato telefônico aos candidatos que 

participarem das etapas do processo seletivo. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 A contratação está prevista para abril de 2017, iniciando as atividades de Pós-

Graduação Stricto Sensu ainda no semestre letivo 2017.1, mediante aprovação da 

Reitoria do Centro Universitário CESMAC. 

 

5.2 O docente selecionado, mediante necessidade institucional, poderá lecionar outras 

disciplinas, além daquelas mencionadas neste Edital.  

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Para maiores informações entrar em contato com a Coordenação de Pós-Graduação 

Stricto Sensu pelo e-mail propg@cesmac.edu.br ou pelos telefones (82) 3215 5058/5900. 

 

6.1 Os casos omissos serão deliberados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 

 

 

Maceió, 20 de fevereiro de 2017. 
 

 

 

 

Prof. Dr. Douglas Apratto Tenório 

Vice-Reitor do Centro Universitário Cesmac 

 

 

 

 

Prof. Dra. Claudia Cristina Silva Medeiros 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação



 
 

ANEXO I 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
 

 

 
 

1. TITULAÇÃO (Peso 1) 

Atividades Pontuação  

Doutorado completo em Psicologia reconhecido pela CAPES 20 / curso  

Doutorado completo na área da Saúde reconhecido pela CAPES 15 / curso  

Mestrado Profissional ou Acadêmico completo em Psicologia 

reconhecido pela CAPES 
15 / curso  

Mestrado Profissional ou Acadêmico completo na área da Saúde 

reconhecido pela CAPES 
10 / curso  

Especialização e/ou Residência na área da Saúde (360 horas) 10 / curso  

Especialização (360 horas) 5 / curso  

Aperfeiçoamento completo (180 horas) 1 / curso  

 TOTAL  

 PESO 1  
 

 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2) 

Atividades Pontuação  

Docência em pós-graduação (Especialização) na área da Saúde ou áreas afins 0,75 / semestre  

Docência em pós-graduação (Mestrado) na área da Saúde ou áreas afins 1,0 / semestre  

Docência em pós-graduação (Doutorado) na área da Saúde ou áreas afins 1,5 / semestre  

Docência em ensino superior (Graduação) 0,5 / semestre  

Docência em ensino fundamental e/ou médio 0,25 / semestre  

Orientador ou equivalente de Estágio supervisionado (mínimo 75 horas) 0,25 / estágio  

Atividade profissional na área do Programa ou em áreas afins 1,5 / ano  

Aprovação em concurso público publicado em Diário Oficial 0,1 / aprovação  

 TOTAL  

 PESO 2  
 

 

3. ATIVIDADES DE PESQUISA (Peso 2) 

Atividades a partir de 2011 Pontuação  

Coordenador de Projeto de Pesquisa, financiado por agência de fomento, categoria auxílio 

à pesquisa 
3 / projeto  

Coordenador de projetos de pesquisa em Iniciação Científica (IC), aprovados com bolsista 

de IC por órgãos de fomento 
1,5 / projeto  

Coordenador de projetos de pesquisa em IC, aprovados como voluntários de IC 1 / projeto  

Orientação de alunos de Trabalho de Conclusão de Curso de Doutorado 3 / orientação  

Orientação de alunos de Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado 2 / orientação  

Orientação de alunos de Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização 1 / orientação  

Orientação de alunos de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 0,5 / orientação  

Co-Orientação de alunos de Trabalho de Conclusão de Curso de Doutorado 2 / projeto ou TCC  

Co-Orientação de alunos: de Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado 1 / projeto ou TCC  

 TOTAL  

 PESO 2  
 

 

4. PRODUÇÃO ACADÊMICA (Peso 3) 

Trabalho produzido a partir de 2011 Pontuação  

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis A1 ou A2* 10 / publicação  

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis B1 ou B2* 8 / publicação  

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis B3, B4 ou B5* 5 / publicação  

Publicação de livro (com ISBN) 3 / livro  

Publicação de capítulo de livro (com ISBN) 2 / capítulo  

Publicação de trabalhos em anais de congressos internacionais (com ISSN) 1,5 / publicação  

Publicação de trabalhos em anais de congressos nacionais (com ISSN) 1 / publicação  

Membro de corpo editorial em periódico internacional 1,5 / periódico  



 
 

Membro de corpo editorial em periódico nacional 1 / periódico  

Revisor de periódico internacional 1 / periódico  

Revisor de periódico nacional 0,5 / periódico  

Prêmio científico (congresso, láurea) 0,2 / prêmio  

Apresentação em congressos internacionais (painel e/ou oral) 0,5 / apresentação  

Apresentação em congressos nacionais (painel e/ou oral) 0,2 / apresentação  

 TOTAL  

*Será considerado o Qualis/CAPES para a área de Psicologia PESO 3  
 

5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Peso 2) 

Trabalho produzido a partir de 2011 Pontuação  

Coordenação em projeto de extensão 1 / projeto  

Participação em projeto de extensão como pesquisador 0,5 / semestre  

Orientação e/ou Supervisão Monitoria de disciplina 0,5 / disciplina  

Curso de curta duração ministrado 0,5 / curso  

Comissão organizadora de eventos científicos 0,3 / evento  

Conclusão de curso de Atualização (mínimo 40 horas) 0,3 / curso  

Participação em bancas examinadoras de trabalhos de conclusão de curso 

(Graduação e Especialização) 
0,2 / banca  

Participação em congressos e simpósios (ouvinte) 0,1 / atividade  

Participação em cursos de curta duração (ouvinte) 0,1 / curso  

 TOTAL  

 PESO 2  
   

 TOTAL GERAL  

 

 

QUADRO DE CONVERSÃO DE PONTOS PONDERADOS PARA NOTA 

Faixa da Média Ponderada de Pontos do Currículo Nota Atribuída 

0 a 10 3,0 

11 a 20 4,0 

21 a 30 5,0 

31 a 40 6,0 

41 a 50 7,0 

51 a 60 7,5 

61 a 70 8,0 

71 a 80 8,5 

81 a 90 9,0 

91 a 100 9,5 

Acima de 100 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


