EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR Nº 2017/2.

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:
As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas na Gerência Operacional (RH) da
Faculdade Delta – Unime Salvador, localizado na Rua Jairo Simões nº 3172 - Imbuí, no período 01 a
20 de Junho de 2017, no horário de 09 às 17 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 Lattes, 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

Kleber Rana Fernandez
Diretor – Unime Salvador

Salvador, 31 de maio de 2017.

ANEXO I

VAGAS OFERTADAS

CURSO

MATÉRIAS

TITULAÇÃO MÍNIMA

Nº
DE
VAGAS

Graduação
em
Matrizes do Pensamento em Psicologia – Psicologia
(com
inscrição no CRP-03)
Existencial;
e com título de
Aconselhamento e Orientação;
especialista na área
Estágio clínico na abordagem Existencial. ou superior

01

Psicopatologia I e II;

Psicologia

Graduação
em
Matrizes do Pensamento em Psicologia – Psicologia
(com
inscrição no CRP-03)
Psicanálise;
e com título de
Estágio
clínico
na
abordagem especialista na área
ou superior
Psicanalítica.

Terapia Familiar Sistêmica;
Teorias e Técnicas de Grupo;
Estágio clínico na abordagem Analítica.

Graduação
em
Psicologia
(com
inscrição no CRP-03)
e com título de
especialista na área
ou superior

Kleber Rana Fernandez
Diretor – Unime Salvador

Salvador, 31 de maio de 2017.
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01

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 Professor Fernando Rocha, 326, Paralela, 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 email, sendo de
responsabilidade do mesmo a verificação dos dados de contato entregues quanto do ato da
inscrição.

Kleber Rana Fernandez
Diretor – Unime Salvador

Salvador, 31 de maio de 2017.

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: _________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________
CEP:______________________________________FONE:________________________________________
Vem requerer ao Departamento de Pessoal a inscrição no Processo Seletivo para Professor do Curso de:
_________________________________________________________________________________________
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

TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA





















Visão Histórica do Desenvolvimento Familiar.
A família enquanto contexto de desenvolvimento humano.
Conceito de família
Família e Sociedade: a organização familiar sob uma perspectiva antropológica
Funções da família e suas modificações na modernidade
Diferentes Formas de Organizações Familiares Na Atualidade.
A família como alvo estratégico de políticas sociais: significados, implicações, perspectivas
Descrições e análises da família no Brasil
Etapas da vida familiar: crises vitais e acidentais
Família e novos padrões de casamento e de criação de filhos
Os diversos estágios do ciclo de vida
Condições de Proteção e Risco com Expressão no Contexto Familiar
Promovendo resiliência e reduzindo vulnerabilidade: desafios para a intervenção
Risco e proteção, vulnerabilidade e resistência na família
Violência doméstica
Violência física
Violência psicológica e negligencia
Violência sexual
Familia e Construção de Subjetividade
Introdução à terapia familiar: modalidades, estratégias
Mediação familiar em situações de crise
Modos de intervenção junto à família
Prevenção: rede social de apoio e promoção da família nos estágios iniciais de seu ciclo de vida
TEORIAS E TÉCNICAS DE GRUPO













UM BREVE HISTÓRICO SOBRE DINÂMICA DE GRUPO
As perspectivas filosóficas dos surgimentos das grupoterapias
O percurso sócio-histórico
CONCEITUANDO GRUPOS - O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM
Metodologias de trabalho com grupos - O conceito de oficina
ABORDAGENS PSICODINÂMICAS
Bion
Foulkes
Freud
Kurt Lewin
Pichon-Riviére
FUNCIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ARTICULADORES DE GRUPO
A tarefa, os vínculos e os papéis
Estratégias e técnicas de observação, diagnóstico e ação grupal
Habilidades e atitudes inerentes ao exercício do papel do coordenador de grupo




Princípios éticos que devem orientar a ação de integrar e coordenar grupos, vetores de avaliação do
processo grupal
Resistência e outros
INTERVENÇÕES GRUPAIS EM DIFERENTES CONTEXTOS - Atividades práticas
ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÃO
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
ABORDAGEM EXISTENCIAL HUMANISTA
- Origem sócio-histórica da abordagem e sua conceituação – principais apontamentos
- O movimento humanista como antecessor da filosofia existencial
- Conjunção teórico conceitual entre humanismo e existencialismo - bases epistemológicas
- Alicerces da abordagem: a filosofia existencial, o humanismo e a ética humanista, e o método
fenomenológico
A FILOSOFIA EXISTENCIAL E A PSICOLOGIA
- Os construtos filosóficos do existencialismo
- O existencialismo é um humanismo
- Autores expressivos, teorias e contribuições: Kierkeggard, Heidegger, Martin Buber, Karl Jaspers, Sartre e
outros
- Temas existenciais – as questões ontológicas: o medo, o nada, o vazio, a angústia, a solidão, a morte, a
culpa, ser e não-ser, escolhas, responsabilidade, a liberdade e outras
O HUMANISMO, A ÉTICA E A PSICOLOGIA
- A teoria de auto-atualização de Maslow e a teoria centrada no cliente de Carl Rogers
- Pontos convergentes e divergentes entre o existencialismo e humanismo
- A Psicologia humanista como terceira força da Psicologia e sua história
- O humanismo enquanto ética – considerações e marco teórico
O MÉTODO FENOMENOLÓGICO
- A fenomenologia – origem e conceituação
- Husserl e sua obra
- O método e suas especificidades
- O uso da fenomenologia na Psicologia e sua junção na e para a abordagem

MATRIZES DO PENSAMENTO EM PSICOLOGIA – PSICANÁLISE
O CONTEXTO HISTÓRICO PSICANALÍTICO
- O Contexto filosófico e histórico da origem da Psicanálise: os primeiros estudos sobre histeria
- Os métodos e técnicas de investigação do inconsciente: hipnose, hipno-catártico e associação livre
- Da teoria do trauma à fantasia
- A descoberta do inconsciente: um outro registro de funcionamento mental.
METAPSICOLOGIA FREUDIANA
- Os pilares fundamentais da Psicanálise: inconsciente
- A metapsicologia: recalque
- Formações do inconsciente: chiste, sonhos, lapsos (atos falhos), sintomas
- A metapsicologia: narcisismo
SEXUALIDADE E ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA
- Os pilares fundamentais da Psicanálise: pulsão
- Estruturação e funções do complexo de Édipo
- Dissolução do Complexo de Édipo
- Dinâmica do Aparelho Psíquico: Eu, Isso e Supereu
PSICANÁLISE E CULTURA
- O mal estar na cultura
- Análise psicanálitica dos fenômenos atuais
- História do movimento psicanalítico
- A função paterna e a ordem social
PSICOPATOLOGIA II
PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA
- A função paterna e as estruturas clínicas
- Introdução a Psicopatologia Psicanalítica
- A noção de diagnóstico em psicanálise
- Sintomas, diagnóstico e traços estruturais
AS ESTRUTURAS CLÍNICAS - PARTE 1
- A estrutura neurótica histérica
- Estudos de casos clínicos - Parte 1
- A estrutura neurótica obsessiva
- Estudos de casos clínicos - Parte 2
AS ESTRUTURAS CLÍNICAS - PARTE 2
- A estrutura perversa
- Estudos de casos clínicos - Parte 3
- A estrutura psicótica
- Estudos de casos clínicos - Parte 4
O AUTISMO
- Clinica do Autismo
- Clinica diferencial entre autismo e psicose
- Estudos de casos clínicos - O autismo
- O autismo
PSICOPATOLOGIA I




INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA PSICOPATOLOGIA: 1 - A história da loucura e a reforma psiquiátrica 2 Definição e origens do estudo da psicopatologia 3 - Normalidade e o conceito de doença mental 4 Componentes do Surgimento, da constituição e da manifestação dos sintomase dos transtornos
A história da loucura e a reforma psiquiátrica
Componentes do Surgimento, da constituição e da manifestação dos sintomase dos transtornos



















Definição e origens do estudo da psicopatologia
Normalidade e o conceito de doença mental
AS FUNÇÕES PSÍQUICAS E SUAS ALTERAÇÕES: 1 - Consciência, Atenção e Orientação no tempo e espaço 2 Sensopercepção, Memória e Afetividade 3 - Vontade, Psicomotricidade, Pensamento e Juízo de Realidade 4
- A Entrevista com o paciente
A Entrevista com o paciente
Consciência, Atenção e Orientação no tempo e espaço
Sensopercepção, Memória e Afetividade
Vontade, Psicomotricidade, Pensamento e Juízo de Realidade
DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS MENTAIS - PARTE 1: 1 - A consulta nos
Códigos de Classificação de Saúde (CID-10 e DSM-V) 2 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e
transtornos delirantes 3 - Transtornos do humor 4 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com
o “stress” e transtornos somatoformes
A consulta nos Códigos de Classificação de Saúde (CID-10 e DSM-V)
Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes
Transtornos do humor
Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos somatoformes
DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS MENTAIS - PARTE 2: 1 - Síndromes
comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores físicos 2 - Transtornos da personalidade e
do comportamento do adulto 3 - Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem
habitualmente durante a infância ou a adolescência 4 - Elaboração de laudos de avaliação
Elaboração de laudos de avaliação
Síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores físicos
Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto
Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem habitualmente durante a infância
ou a adolescência

