Edital de Seleção de Professores
A Diretora Geral da Associação Prudentina de
Educação e Cultura – APEC, mantenedora da
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, no uso
de suas atribuições
Faz saber que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo, que será
realizado de 11 a 18 de abril de 2017, para preenchimento de vaga na Faculdade/Curso
de Odontologia, por tempo determinado, de acordo com os seguintes critérios:
I – DAS INCRIÇÕES
O candidato deverá realizar sua inscrição, enviando os seguintes documentos
digitalizados

para

o

email

odontodir@unoeste.br,

com

cópia

para

claudiacoelho@unoeste.br:

I – requerimento de inscrição assinado pelo candidato;
II – diploma de graduação em Odontologia;
II – diploma de pós-graduação (especialização, mestrado e/ou doutorado);
§ 1 - Caso o candidato esteja cursando pós-graduação, deve apresentar documento
oficial da Instituição atestando a data de conclusão prevista para o seu curso.
III – currículo Lattes completo e atualizado;
§ 1 - O candidato deverá, no dia do processo de seleção, portar todos os documentos
originais referentes às informações presentes no currículo Lattes.
IV – uma carta de apresentação do candidato realizada e assinada por professores da
graduação e/ou pós-graduação ou docente universitário.

Período para inscrição: 11 de abril de 2017 a 18 de maio de 2017.

II – DA SELEÇÃO
O processo de seleção será realizado no dia 24 de maio de 2017, no Campus I,
Bloco B, Anfiteatro Jasmim, às 14h. O referido processo constará das seguintes provas:

I - Prova didática: o candidato deverá ministrar uma aula teórica expositiva, com
duração máxima de 20 minutos, abordando um dos assuntos listados, a escolher:
a) Abertura coronária na Endodontia;
b) Preparo químico-mecânico do sistema de canais radiculares;
c) Substâncias irrigadoras na Endodontia;
d) Obturação do sistema de canais radiculares;
e) Medicação intracanal;
f) Diagnóstico em Endodontia;
g) Pulpotomia;
h) Biopulpectomia;
i) Necropulpectomia;
j) Retratamento endodôntico;
k) Cura e reparo na Endodontia.
II – Análise de currículo, considerando pontuações da tabela em anexo;
III – Entrevista do candidato;
§ 1 - a prova didática valerá até 4,0 pontos; a análise de currículo valerá até 3,0 pontos
(será convertido por meio de regra de 3 a partir da pontuação obtida de acordo com a
tabela em anexo) e a entrevista valerá até 3,0 pontos. Candidatos com nota inferior a
5,0 e/ou que zerarem em algum dos itens estão automaticamente reprovados;

A lista de aprovados, por ordem descrente de notas, será divulgada em até 30 dias da
realização do processo de seleção, por email.

III – DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada de acordo com as exigências da instituição, nas
épocas e prazos determinados pela mesma.

Presidente Prudente, 11 de abril de 2017.

TABELA - PONTUAÇÕES REFERENTE À ANÁLISE DE CURRÍCULO

Pontuação
mínima e
máxima

Pontuação detalhada de cada item a ser
avaliado

Pós-graduação

0-2,5


Especialização em Endodontia concluída: 0,3
pontos

Especialização
em
Endodontia
em
andamento: 0,15 pontos

Mestrado em Odontologia concluído: 0,7
pontos

Mestrado em Odontologia em andamento:
0,35 pontos

Doutorado em Odontologia concluído: 1,0
ponto

Doutorado em Odontologia em andamento:
0,5 pontos

Pós-doutorado: 0,5 concluído e 0,25 em
andamento

Trabalhos publicados ou aceitos em
periódicos

0-3,0

Itens a serem Avaliados



Nacional: 0,5 por artigo



Internacional: 1,0 por artigo



Nacional: 0,1 por trabalho



Internacional: 0,2 por trabalho

Apresentação de trabalhos em congressos
nacionais e internacionais com publicação em
anais

0-1,0

Participação em Projetos de Pesquisa

0-1,0




Sem bolsa ou auxílio: 0,2 por projeto
Com bolsa ou auxílio: 0,4 por projeto

Experiência em docência no Ensino Superior

0-1,5



0,5 por ano de trabalho

Cargos de coordenação de cursos de
graduação e pós-gradaução ou similar

0-1,0



0,5 por cargo

REQUERIMENTO - INSCRIÇÃO

Eu, ___________________________________________________________________
RG_________________________ venho por meio deste requerimento solicitar a minha
candidatura ao Processo Seletivo para Cargo de Docente, na área de Endodontia, na
Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente - UNOESTE. Estou ciente do edital
e das normas que regem este processo seletivo e concordo com os termos.

Presidente Prudente, ________ de __________________________________ de 2017.

________________________________________
Candidato

