EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR Nº 2018/1.

O Grupo Kroton de Salvador torna público, para conhecimento dos interessados, os
procedimentos e normas que regulamentam a realização do Processo Seletivo para Ingresso na
Carreira do Magistério Superior, destinado à contratação de Professor para atender à Faculdade
Delta – Unime Salvador, no Curso de Psicologia
1 – Do local, período e horário das inscrições:
A primeira etapa do processo será o cadastro do currículo no site www.vagas.com na vaga
de interesse. Essa etapa será imprescindível para participação do candidato no processo seletivo.
Posteriormente, a inscrição será realizada na Gerência Operacional (RH) da Faculdade Delta
– Unime Salvador, localizado na Rua Jairo Simões nº 3172 - Imbuí, no período 11/12 a 15/12/2017
, no horário de 08:30 ás 17:30 horas.
2 – Dos requisitos para inscrição:
Poderão inscrever-se os brasileiros natos e naturalizados, mediante preenchimento e
entrega da Ficha de Inscrição, no modelo do Anexo III, dirigido ao Recurso Humanos, acompanhado
do novo modelo Currículo Lattes, devidamente comprovado, com os seguintes documentos:
2.1 – Cédulas de Identidade (Civil/Militar) (cópia autenticada em cartório);
2.2 – C.P. F (cópia autenticada em cartório);
2.3 –Comprovante de Quitação de Serviço Militar (cópia autenticada em cartório);
2.4 – Título de Eleitor (cópia autenticada em cartório);
2.5 – Comprovante de residência (contas de água, luz, telefone...) (cópia autenticada em
cartório);
2.6 – Diplomas de Graduação especificados neste Edital, acompanhado de Histórico Escolar
correspondente, Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, reconhecido pela CAPES, ou títulos
revalidados por Universidades Brasileiras, acompanhado de Histórico Escolar correspondente, na
disciplina objeto do seletivo, quando especificado nos requisitos de formação acadêmica (Anexo I)
(cópia autenticada em cartório);
É vedada a inscrição sem a entrega de toda a documentação exigida.
A inscrição poderá ser requerida pelo candidato ou por procurador habilitado.
3 – Da comissão examinadora:

A Comissão Examinadora de cada seletivo será composta por três membros integrantes do
Grupo Kroton de Salvador.
4 – Da data, horário e local de realização das provas:
As provas do Processo Seletivo serão realizadas na Faculdade Delta – Unime Salvador nas
datas, local e nos horários de acordo com o estabelecido no Anexo II.
5 – Dos impedimentos:
Não poderão participar do Processo Seletivo:
5.1 – Candidatos que não atendam aos requisitos especificados neste edital.
6 – Da realização das provas:
6.1

A primeira etapa da seleção consistirá na análise do Currículo cadastrado no

vagas.com, com julgamento do devidamente comprovado, de cada candidato na análise de
currículo. A etapa final de seleção dos candidatos será feita mediante Prova Didática sobre os temas
estabelecidos pela Coordenação e informados aos candidatos.
6.2 – A prova de didática, visando aferir o desempenho pedagógico e o domínio do conteúdo
da disciplina e matéria, terá a duração máxima de 20 minutos.
6.3 – Ao iniciar a prova de didática, o candidato deve apresentar à Banca Examinadora, o seu
Plano de Aula (2 vias).
6.4 – A Faculdade Delta – Unime Salvador disponibilizará recurso de multimídia (Datashow)
para o processo seletivo.
6.5 – A análise do Currículo Lattes do candidato, visando aferir a sua experiência profissional,
levará em conta a maior titulação e a adequação dos títulos à matéria e/ou disciplina e área de
conhecimento objeto da seleção, de acordo com o estabelecido no Anexo I.
6.6 – Poderá ser dispensado da seleção, o candidato único portador de título de Mestre,
Doutor ou Livre Docente, respeitada a adequação do seu título à matéria e/ou disciplina e área de
conhecimento objeto da seleção.
7 – Da classificação:
7.1 – O resultado da avaliação será expresso na escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez),
considerado aprovado cada candidato que alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete) , sendo
classificatória a nota da prova de títulos.
7.2 – A Comissão Examinadora lavrará a Ata das atividades, imediatamente após a conclusão
dos trabalhos, divulgando o resultado da seleção nos murais da IES ou no site, já em termos de
classificação, por ordem decrescente, para aprovação pela Direção da Faculdade Delta – Unime
Salvador.

8 – Da validade da seleção e do regime de trabalho:
8.1 – A validade da seleção é por 1(um) ano, a contar da data de sua aprovação, devendo ser
observada, rigorosamente, a classificação por ordem decrescente, para efeito de indicações.
8.2 – Os candidatos aprovados e classificados poderão ser contratados dentro do número de
vagas oferecidas, de acordo com as necessidades dos Cursos, em Regime de Trabalho Celetista.
8.3 – Em caso de empate entre os candidatos serão considerados os seguintes critérios para
classificação final:
a) A maior nota na prova didática;
b) Maior experiência em outras IES;
e) Maior idade.
9 – Dos recursos:
9.1- Sempre que se julgarem prejudicados, os candidatos terão prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas para formalização de recursos, ao Conselho Superior da Faculdade Delta – Unime
Salvador, devendo dar entrada do pedido no Departamento De Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, consultada a Direção da
Faculdade Delta – Unime Salvador
10 - Da devolução dos documentos apresentados na inscrição:
A contar da data de realização da prova didática na Faculdade Delta – Unime Salvador, o
candidato terá 30 dias para retirar a documentação autenticada entregue no ato da inscrição, no
mesmo local. A documentação que não for retirada dentro do prazo, será incinerada.

Simone Menegardo Rigo
Diretora – Unime Salvador

Salvador , 07 de Dezembro de 2017

ANEXO I
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Simone Menegardo Rigo
Diretora – Unime Salvador

Salvador, 07 de Dezembro de 2017
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ANEXO II

DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDATICA.

A prova Didática para o Processo Seletivo será realizado na Faculdade Delta – Unime
Salvador, localizado na Rua Jairo Simões, n. 3172, Imbui, em dia e horário a ser informado através
de e-mail aos candidatos.

Os candidatos serão informados do tema e horário da prova didática por e-mail, sendo
de responsabilidade do mesmo a verificação dos dados de contato entregues quanto do ato da
inscrição.

Simone Menegardo Rigo
Diretora – Unime Salvador

Salvador, 07 de Dezembro de 2017

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: ________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________
CEP:______________________________________FONE:________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________
Vem requerer ao Departamento de Pessoal a inscrição no Processo Seletivo para Professor do Curso de:
_________________________________________________________________________________________
Realizou cadastro no site Vagas.com:

(

) SIM

(

) NÃO

Para o que anexa os seguintes documentos e cópias autenticadas:
a)

(

) Carteira de Identidade (cópia autenticada em cartório);

b)

(

) C.P.F. (cópia autenticada em cartório);

c)

(

) Titulo Eleitoral (cópia autenticada em cartório);

d)

(

) Comprovante de residência (cópia autenticada em cartório);

e)

(

) Diploma de Graduação, acompanhado de Histórico Escolar correspondente, ou Pós-Graduação na matéria ou disciplina

objeto do seletivo, quando especificado nos requisitos de formação acadêmica (Anexo I);
f)

(

) Diplomas de Graduação, acompanhado de Histórico Escolar correspondente, Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu,

acompanhado do Histórico Escolar correspondente, na disciplina objeto do seletivo, quando especificado nos requisitos de
formação acadêmica (Anexo I) (cópia autenticada em cartório);
g)

(

) Novo modelo Currículo Lattes, todas às comprovações informadas (Lattes) ;

h)

(

) Registro do Conselho Regional ou Órgão de Classe (cópia autenticada em cartório).

_________________________________________
Assinatura
Local/data: ______________________, ______/_____/_______.
..................................................................................................................................................(Destaque)
NOME DO CANDIDATO
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável

ANEXO IV

EMENTAS DAS DISCIPLINAS

ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PSICOLOGIA

CARACTERIZAÇÃO DO ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO
- Histórico, definições, saberes e atitudes básicas do conselheiro
- Os conflitos psíquicos, a normalidade e a saúde mental dos pacientes de aconselhamento
psicológico
- Fases do aconselhamento: descoberta inicial, exploração dos conteúdos e preparação para a ação
- Tipos de aconselhamento (técnica) diretiva, não diretiva e eclética
ACONSELHAMENTO DIRETIVO
- Caracterização, direcionamento, exploração do problema - parte 1
- Caracterização, direcionamento, exploração do problema - parte 2
- Formas de intervenção e uso de técnicas (testes de avaliação cognitiva, interesse e projetivos)
- Plano de ação e avaliação
ACONSELHAMENTO NÃO DIRETIVO
- Concepção de Homem
- Fundamentos de Carl Rogers e Erick Erickson
- O foco torna-se o sujeito
- Uso da relação dialógica e compreensiva potencializando a consciência reflexiva
A ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO
- O campo de atuação do aconselhador
- As características e postura profissional do psicólogo-conselheiro
- Demandas e sugestões comuns, no processo de Aconselhamento Psicológico
- Orientação Psicológica on line

MATRIZES DO PENSAMENTO EM PSICOLOGIA – EXISTENCIAL

CONCEPÇÃO HUMANISTA EM PSICOLOGIA E SUAS INFLUÊNCIAS
- Concepção humanista: características, pressupostos teóricos e filosóficos
- Posições da concepção humanista e contrapostos com outras abordagens
- A intencionalidade, a construção permanente: o ser em movimento
- Presente, passado e futuro na concepção humanista
- Implicações da visão humanista nas práticas psicológicas
- Antecessores teóricos e a valiosa contribuição de Edmund Husserl: a fenomenologia como forma
de investigação
- A atitude e a redução fenomenológica
- Implicações da compreensão do fenômeno a partir dele mesmo
- O movimento fenomenológico teórico
- A aproximação entre a fenomenologia e o existencialismo
- Os constructos filosóficos do existencialismo: SØren A. Kierkegaard

- O existencialismo é um humanismo
- Existência e essência
- A existência humana, a solidão e o silêncio. Interfaces com o pensamento filosófico de Nietzsche
- Movimento existencial nos meados do século XX
FENOMENOLOGIA E EXISTENCIALISMO: APROXIMAÇÕES E TEORIAS
- Karl Jaspers e sua Psicopatologia Geral: existencialismo contribuindo para a compreensão das
psicopatologias
- Martin Heidegger , o questionamento sobre o que é o ser e a sua versão de fenomenologia
existencial.
- Concepções e influências heideggerianas no trabalho de Ludwig Binswanger, Medard Boss e no
surgimento da Daseinsanalyse.
- Influências do existencialismo e da fenomenologia na psiquiatria . A abordagem históricofenomenológica de Van den Berg.
- Psicopatologia sob nova ótica
- Martin Buber: Eu e Tu. Existência, comunicação e diálogo
- Jean-Paul Sartre, o "em-si", o "para-si" e as questão da liberdade
- Maurice Merleau-Ponty e a fenomenologia da percepção
- A fenomenologia-existencial no Brasil
- As associações teóricas, grupos de estudos e pesquisas avançadas
- Friederich Perls e o surgimento da Gestalt-terapia
- Carl Rogers, crescimento, congruência e empatia
- Abraham Maslow e a sua teoria da auto-atualização
- Victor Frankl e a logoterapia
- Moreno e o Psicodrama
TEMAS EXISTENCIAIS
- Ser e não-ser. Como o ser conduz a própria existência
- O medo na concepção humanista-existencial
- O vazio na concepção humanista-existencial
- A angústia na concepção humanista-existencial
- A solidão na concepção humanista-existencial
- A morte na concepção humanista-existencial
- A culpa na concepção humanista-existencial
- Escolhas na concepção humanista-existencial
- A responsabilidade na concepção humanista-existencial
- Liberdade na concepção humanista-existencial
- Compreensão do tempo e espaço na abordagem
- Saúde e doença na concepção humanista-existencial
- Modos de ser no mundo
- Apropriação e autenticidade
- Consciência na abordagem humanista-existencial
PSICOLOGIA EXISTENCIAL-HUMANISTA NA PRÁTICA
- Subjetividade, ética e rigor
- Cliente, pessoa e vínculo terapêutico
- Compreender x interpretação
- O não saber e o saber com
- Críticas provenientes de má atuação
- Intervenção fenomenológica
- Compreensão clínica e realização de documentos em avaliação psicológica sustentada no
pensamento fenomenológico-existencial
- Testes, entrevistas e sondagens: a posição fenomenológica
- Trabalho do psicólogo existencial-humanista em equipes multidisicplinares
- Modalidades terapêuticas em Psicologia Existencial-humanista

- O atendimento infantil na pespectiva humanista-existencial
- Compreensão fenomenológica das psicopatologias
- Psicossomática sob a visão existencial-humanista
- O atendimento em situações emergenciais na concepção humanista-existencial
- Atendimento breve na concepção humanista-existencial

MATRIZES DO PENSAMENTO EM PSICOLOGIA – BEHAVIORISMO

Ementa: Da Teoria à Prática: Aplicações da Psicologia Behaviorista
Conteúdos:
A clínica comportamental. Técnicas psicoterapêuticas
Comportamento Organizacional. Esquemas de reforço. Remuneração. Treinamento.
Ensinar e aprender. Tecnologia do ensino. Reforçamento e controle aversivo.
Intervenção com grupos e promoção da saúde
Ementa: O Behaviorismo Frente a Clássicas Questões da Psicologia
Conteúdos:
A Natureza da linguagem. Comportamento verbal e não verbal. Aprendizagem verbal
e transferência.
A questão da consciência no behaviorismo metodológico e a proposta do
behaviorismo radical. A ideia de propósito. As funções do lembrar.
Behaviorismo analítico. O mundo sob a pele. Eventos privados. Introspecção.
Definição. Operações emocionais. Emoções e a causalidade do comportamento
Ementa: O Behaviorismo Frente à Questões Sociais
Conteúdos:
Contingências sociais. Comportamento social
O ambiente social como cultura. O efeito da cultura sobre o comportamento. Usos,
costumes e valores.
O modelo de multideterminada do comportamento. Estudos analíticocomportamentais relacionados às práticas culturais.
Relações contingentes entre práticas culturais e suas consequências. Estudos sobre
Metacontingências.
Ementa: Origens e desenvolvimento do behaviorismo
Conteúdos:
A visão e as premissas dos behavioristas. Causação do comportamento.
Behaviorismo metodológico e radical. Comportamento e aprendizagem.
Bases históricas. Fundamentos epistemológicos do Behaviorismo. Concepção de
ciência do comportamento. O comportamento como objeto de estudo da Psicologia.
Concepções de indivíduo e de grupo. Controle do comportamento.
Condicionamento respondente e condicionamento operante. Modelagem e
manutenção do comportamento operante. Discriminação operante.

