Av. Brasil – Rodovia PB 393 – Cajazeiras – PB
CNPJ: 03.621.926/0001 – 92

EDITAL DE SELEÇÃO PROFESSORES ODONTOLOGIA
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR
SEMESTRE 2018.2

A Diretoria do Instituto Superior de educação de Cajazeiras (ISEC), no
uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital para
Recrutamento de Docentes para o preenchimento de vagas de Magistério
Superior para atuar no Curso de Graduação em Odontologia, mediante
necessidade apresentada pela Instituição de ensino.
1. DOS REQUISITOS BÁSICOS
O candidato deve possuir:


Diploma de Graduação em Odontologia;



Aperfeiçoamento, especialização, Mestrado e/ou Doutorado na área da

disciplina escolhida ou em área correlata, em cursos reconhecidos pela CAPES
ou validados no Brasil;


Disponibilidade para ministrar aulas nos turnos diurno e vespertino nos

horários estabelecidos pela Coordenação do Curso;


Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (se masculino);



Estar apto(a) física e mentalmente para o exercício das atribuições do

cargo;


Apresentar idoneidade civil e criminal.
2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Período, horário e local
As inscrições serão efetuadas no período de 11 a 17 de JUNHO de 2018.
As

inscrições

poderão

ser

realizadas

através

do

e-

mail selecaodocenteisec@gmail.com ou presenciais na Coordenação do curso
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de Odontologia do ISEC localizado no Av. Brasil – Rodovia PB 393, bairro Jardim
Adalgisa, Cajazeiras – PB, no horário entre 08:00 as 15:00 horas.
2.2 Procedimentos para inscrição:
Haverá isenção total da taxa de inscrição.
O candidato deverá ser brasileiro(a), ou estrangeiro(a) com visto
permanente no país, com graduação e pós-graduação reconhecida pelo
Ministério da Educação;
As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento da Ficha de
Inscrição (anexo II) dirigida à Coordenação de Odontologia, acompanhada de
cópia dos seguintes documentos:


Requerimento de inscrição (anexo II) preenchido e assinado;



Comprovantes de pós-graduação (aperfeiçoamento, especialização,
mestrado e doutorado) lato sensu e stricto-sensu (Reconhecido pela
CAPES);



Documento de identificação pessoal (RG e CPF);



Currículo Lattes atualizado (03 vias);



Plano de trabalho da disciplina a lecionar (03 vias).

3. DAS DISCIPLINAS OFERTADAS
Disciplina

Carga horária

Nº de vagas

Clínica Cirúrgica

(60h/ 3 créditos)*

1 vaga

Endodontia Pré-Clínica

(80h/ 4 créditos)*

1 vaga

Estomatologia

(80h/ 4 créditos)*

1 vaga

*OBS.: Os candidatos aprovados poderão ser aproveitados em mais de
uma disciplina dentro da grade curricular do curso, de acordo com a necessidade
da IES, podendo ter sua carga horária ampliada ainda no semestre 2018.2.
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4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
A seleção será realizada em 03 (três) etapas:
1ª Etapa: Seleção curricular (18 e 19 de Junho de 2018):
Análise do Currículo Lattes, a partir de critérios mínimos e necessários,
definidos pela Comissão do Processo Seletivo, levando-se em consideração: a
titulação acadêmica; a produção científica; a atualização profissional; a
experiência docente e disponibilidade de horário.
Essa etapa possui caráter ELIMINATÓRIO, sendo a lista dos candidatos
aptos para a segunda etapa divulgada via correio eletrônico no dia 20 de Junho
de 2018. Os referidos candidatos estarão identificados pelo número de Registro
Geral (R.G.). Também será informado o dia e a hora em que se iniciará cada
apresentação, bem como dia e horário da etapa de entrevistas.
2ª Etapa: Prova de Desempenho (21 e 22 de Junho de 2018):
A avaliação didático-pedagógica constará de aula expositiva a partir das
áreas de atuação e conhecimentos da disciplina proposta com duração de até
20 minutos.
Será acompanhada, supervisionada e avaliada por 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 I) e serão informados 24 horas antes da apresentação, via correio
eletrônico informado pelo candidato no ato da inscrição, sob compromisso de
visualiza-lo, valendo a hora do envio para o cumprimento deste requisito.
Durante a prova de desempenho será permitida a presença de integrantes
da Comissão do Processo Seletivo e de pessoas devidamente autorizadas pela
IES.
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O assunto a ser ministrado será sorteado no dia 20 de Junho, às 8:00, na
Coordenação de Odontologia. Os pontos sorteados serão informados junto ao
e-mail contendo o resultado dos candidatos aptos para a avaliação didática.
3ª Etapa: Entrevista (21 e 22 de Junho de 2018):
Entrevista do candidato com o Coordenador do Curso de Odontologia.
Será avaliado o desempenho e perfil docente do candidato.
As etapas da seleção serão realizadas na cidade de Cajazeiras-PB.

5. DOS RESULTADOS
A divulgação do resultado final será por comunicação via correio
eletrônico e/ou telefone.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1.

Em caso de aprovação o candidato poderá NÃO ser convocado de

imediato, pois caberá ao ISEC definir qual o período de convocação, uma vez
que será de acordo com as necessidades apresentadas pela referida IES;
6.2.

O candidato selecionado deverá seguir todas as normas da

Instituição com base no Regimento Interno.

Cajazeiras, 11 de Junho de 2018.

Vera Lucia Soares de Oliveira Claudino
Diretora Administrativa
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ANEXO I
PONTOS PARA SORTEIO DA 2ª ETAPA
Clínica Cirúrgica
1. Características e acidentes anatômicos da estrutura óssea maxilar e
mandibular;
2. Estruturas nervosas - Trigêmeo: nervo maxilar e seus ramos, nervo
mandibular e seus ramos;
3. Técnicas anestésicas utilizadas em odontologia;
4. Pré-operatório em cirurgia bucal;
5. Acidentes e complicações em Exodontia.

Endodontia Pré-clínica
1. Anatomia dental interna;
2. Princípios gerais da abertura coronária;
3. Principais infecções pulpoperiapicais e seus meios de diagnóstico;
4. Odontometria;
5. Acidentes em Endodontia.

Estomatologia
1. Exame clínico e exames complementares em Estomatologia;
2. Lesões por agentes físicos e químicos;
3. Lesões brancas da mucosa bucal;
4. Lesões pigmentadas da mucosa bucal;
5. Câncer de boca.

