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EDITAL PARA SELEÇÃO E CADASTRO DE RESERVA DE DOCENTES PARA O CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

A FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS E DA SAÚDE (FAHESA/ITPAC 

Palmas), torna público que entre os dias 02 a 09 de maio estarão abertas as inscrições para 

seleção e cadastro reserva de docentes para os módulos de Farmacologia e Diagnóstico 

Integrado. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

 

Para inscrever-se os interessados deverão enviar o Currículo Lattes e a ficha de inscrição 

preenchida (baixe aqui) para o endereço: odontologia@itpacpalmas.com.br, com o assunto: 

INSCRIÇÃO SELEÇÃO DOCENTES ODONTOLOGIA. No dia da seleção, os documentos 

comprobatórios do currículo deverão ser entregues para a banca examinadora. Ressalta-se que 

serão homologadas inscrições dos candidatos com, no mínimo, título de especialização. 

 

2. DO PROCESSO 

 

1ª ETAPA: Análise do currículo e verificação dos documentos comprobatórios 

(classificatória/eliminatória) 

a. Diploma de conclusão de Graduação devidamente registrado. (Eliminatória); 

b. Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em nível de Especialização, quando 

houver, na área de formação ou área afim, com carga horária mínima de 360 horas. 

(Eliminatória se não possuir mestrado ou doutorado); 

c. Diploma devidamente registrado de conclusão de Mestrado, quando houver, na área de 

formação ou área afim. (Classificatória); 

http://www.itpacpalmas.com.br/arquivos/odontologia/processo-seletivo-para-professor-2018/ANEXO%20I-%20FORMUL%C3%81RIO%20DE%20INSCRI%C3%87%C3%83O%20%20docx.docx
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d. Diploma devidamente registrado de conclusão de Doutorado, quando houver, na área de 

formação ou afim. (Classificatória) 

 e. Produção científica produzida nos últimos cinco anos, tempo de experiência profissional e 

tempo de docência. (Classificatória).  

2ª ETAPA 

Prova didática 

a) Conteúdo de livre escolha referente ao módulo pleiteado. Estarão disponíveis aos 

candidatos: data show, lousa digital e quadro branco para aula.  

 Nível da aula voltada para alunos de terceiro período em uma Instituição de Ensino 

Superior que trabalha com matriz integrada e metodologias ativas. 

 Tempo: 15 a 20 minutos. 

b) Entrega de plano de aula conforme anexo II (baixe aqui). 

3ª ETAPA 

Entrevista com o Serviço de Psicologia precedida de psicotécnico.  

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. Será constituída, por designação da Direção Acadêmica da FAHESA/ITPAC Palmas, junto à 

Coordenação de Curso de Graduação em Odontologia, uma banca avaliadora para este processo 

seletivo.  

3.2 Na análise inicial, observará o enquadramento do candidato aos pré-requisitos obrigatórios para 

sua participação. Após essa análise, será homologada a participação do mesmo na seleção, sendo 

informadas as datas e horários das próximas etapas. A homologação para a participação na 

segunda etapa deste processo seletivo se dará por e-mail, até o dia 15 de maio de 2018. 

3.3 É de inteira responsabilidade do candidato, a confirmação da participação por e-mail. Caso 

contrário, será desclassificado do processo de seleção. 

http://www.itpacpalmas.com.br/arquivos/odontologia/processo-seletivo-para-professor-2018/ANEXO%20II%20-%20PLANO%20DE%20AULA%20docx.docx
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3.4 Na avaliação didática, caberá ao candidato entregar os documentos mencionados nos itens 2 

e 3 deste Edital de Seleção. A não entrega dos documentos, assim como a ausência em qualquer 

fase do processo de seleção, acarretará na desclassificação do candidato. A cópia da 

documentação não será devolvida. Para os candidatos que forem selecionados, posteriormente, 

será solicitada a entrega dos mesmos em caráter definitivo. 

3.5 O candidato será convocado de acordo com a ordem de classificação e disponibilidade de 

vagas. Destaca-se ainda que o presente edital é composto também de vagas para Cadastro 

Reserva (CR), não caracterizando, nestes casos, a contratação imediata. 

 

4. DOS RESULTADOS 

4.1 O resultado do processo de seleção será divulgado aos candidatos selecionados, por meio de 

mensagem eletrônica (e-mail) e publicado no site da instituição (www.itpacpalmas.com.br). 

4.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

Palmas, 04 de maio de 2018 

 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Ronyere Olegário Araújo 

Coordenador Acadêmico FAHESA/ITPAC Palmas 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Seleção e Cadastro de Reserva de Docentes para o curso de Graduação em 

Odontologia 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato:  

Sexo:          (   ) Masculino        (   ) Feminino Data de Nascimento:   _____ / _____ / ________ 

CPF: RG: Órgão Expedidor: 

PIS:  Nº de Registro CRO: 

Nome da Mãe: 

E-mail: Tel.: 

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

Áreas do Conhecimento: 
 
 

Titulação:  
             (   ) Graduação             (   )  Especialização             (   ) Mestrado             (   ) Doutorado 

Identificação no Currículo Lattes: 

 
Palmas, ________ de _______________ de 2018. 
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ANEXO II 

PLANO DE AULA 

Curso:  Professor:   

Disciplina:  Período:   

 

1. TEMA 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

5. AVALIAÇÕES 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

 

 

 


