
 

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 12 de junho a 30 de junho de 2017, para preenchimento de vagas na 

Faculdade/Curso de Medicina Veterinária, por tempo determinado, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

I – DAS INSCRIÇÕES 
 
I.I – Podem inscrever-se Médicos Veterinários e Zootecnistas, que no mínimo, seja 

portador do título de Mestre, apresentando Currículo Lattes; 

I.II – As inscrições estarão abertas no período de 12 de junho a 30 de junho de 2017; 

I.III – O candidato deve encaminhar o requerimento de inscrição assinado pelo 

candidato (modelo abaixo); o link do Currículo Lattes para o e-mail prada@unoeste.br 

ou rosa@unoeste.br, indicando a(s) vaga(s) de interesse. 

 

II – DA COMISSÃO JULGADORA 

II.I –  A comissão julgadora será constituída pela direção e coordenação do curso de 

Medicina Veterinária. 

 

III – DA SELEÇÃO 

O processo de seleção será realizado no dia 06 de julho de 2017, no Campus II, 

Bloco B3, sala 211, às 14h00. O referido processo constará das seguintes provas: 

 

III.I - Prova didática: o candidato deverá ministrar uma aula teórica expositiva, com 

duração máxima de 30 minutos, abordando um dos assuntos listados, a escolher: 
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Área de Clínica Cirúrgica de Grandes Animais 

- Odontologia equina 

- Aparelho Locomotor de Equinos – tecido ósseo 

- Laparotomia Exploratória  

- Preparo de rufião em ruminantes 

- Manejo de feridas em equinos 

 

Suinocultura 

- Gestação e Manejo do Parto 

- Suínos em crescimento e terminação 

- Situação atual, produção, exportação e perspectivas 

- Bem estar animal e fatores ambientais na ocorrência de doenças 

- Relação das instalações de acordo com os sistemas de criação (extensivo e intensivo) 

 

Na prova didática serão observados os seguintes itens: 

- Apresentação de plano de aula;  

- Domínio do assunto;  

- Didática;  

- Criatividade; 

- Recursos utilizados. 

 

III.II –  Análise de currículo, considerando pontuações da tabela em anexo; 

III.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 estão automaticamente reprovados. 

 



 

 

IV – DAS VAGAS OBJETO DA SELEÇÃO 
 

O Processo Seletivo será realizado para preenchimento das seguintes vagas: 

 

 

 

IV – DA CONTRATAÇÃO  

A contratação será realizada de acordo com as exigências da instituição, nas 

épocas e prazos determinados pela mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente, 08 de junho de 2017. 

 
Área / Disciplina 

 

 
Formação 

 

 
Titulação 

 

Suinocultura 
Zootecnista ou Médico 
Veterinário 

Mestrado ou Doutorado 

Clínica Cirúrgica de Grandes Animais 
com ênfase em equinos 

Médico Veterinário Mestrado ou Doutorado  



 

TABELA - PONTUAÇÕES REFERENTE À ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 
 

Itens a serem Avaliados 

 

Pontuação 
mínima e máxima 

 
Pontuação detalhada de cada item a ser 

avaliado 

 
 
 
 
 

Pós-graduação 

 
 
 
 
 

0-2,5 
 

 

 Residência ou Aprimoramento na área:  0,5 
ponto 

 Especialização lato sensu : 0,5 ponto 
 Mestrado  concluído: 1,0 

 Doutorado em Odontologia concluído: 1,0 
ponto 

 Doutorado em Odontologia em andamento: 0,5 
pontos 
 
  

Trabalhos publicados ou 
aceitos em periódicos 

0-3,0  Nacional: 0,5 por artigo 

 Internacional: 1,0 por artigo 

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

0-1,0 
 Nacional: 0,1 por trabalho 

 
 Internacional: 0,2 por trabalho 

 
Participação em Projetos de 
Pesquisa 

0-1,0 
 Projeto (s) sem bolsa ou auxílio: 0,4  

 Projeto (s)com bolsa ou auxílio: 0,6  

 

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/disciplina de 

_________________________, no Curso de Medicina Veterinária – UNOESTE- 

Presidente Prudente. Estou ciente do edital e das normas que regem este processo 

seletivo e concordo com os termos.  

 

 

Presidente Prudente, ________ de __________________________________ de 2017. 

 

 

 

 


