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EDITAL n º 01/2017  

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE DOCENTES PARA O  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

PERÍODO LETIVO DE 2018  

 

A FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba divulga processo seletivo para o cargo de Professor para o curso de 
graduação em Psicologia.  

Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição (link disponibilizado no site). Outras dúvidas e 
esclarecimentos sobre o processo seletivo deverão ser encaminhados para o e-mail rh@fatebtb.edu.br . 

1. VAGAS  

1.1. As vagas oferecidas visam a composição do quadro docente da FACULDADE FATEB e estão discriminadas 
no ANEXO I.  

1.2. As vagas serão para a categoria de Professor, podendo o número de turmas variar a cada semestre 
letivo, conforme variação natural no quantitativo de turmas de um período para o outro e/ou de acordo com 
o número de alunos inscritos no curso/disciplina. 

2. INSCRIÇÕES  

2.1. As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário de inscrição previsto no 
seguinte link disponibilizado no site da FATEB. 

2.2. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de 
inscrição; 

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo compreenderá as etapas descritas a seguir, todas de caráter eliminatório:  

3.1. Inscrição e Análise do Currículo Lattes; 

3.1.1. A análise do Currículo Lattes será baseada no perfil docente e nos requisitos da vaga descritos no 
ANEXO I, bem como na adequação do candidato para ministrar as disciplinas pretendidas;  

3.1.2. Serão considerados aptos apenas candidatos portadores de diploma/certificado de pós-graduação lato 
e stricto-sensu; 

3.2. Prova didática e Entrevista.  

3.2.1. Esta prova tem o objetivo de verificar a atuação do docente em sala de aula, sua identificação ao perfil 
docente desejado, além da disponibilidade de horários;  

https://goo.gl/Pf5BDX
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3.2.2. No dia agendado para essa prova, o candidato deverá disponibilizar para a Comissão de Seleção cópias 
dos documentos abaixo discriminados. A não apresentação dessa documentação poderá eliminar o 
candidato.  

 Currículo Lattes atualizado (versão resumida); 
 Diplomas acadêmicos (graduação, especialização, mestrado, doutorado);  
 CRP ativo; 
 Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
 Cópias de artigos e/ou publicações (opcional); 

3.2.3. Os membros da Comissão de Seleção poderão formular perguntas pertinentes às disciplinas 
pretendidas;  

3.3.4. A prova didática terá um tempo de até 30 minutos e da entrevista de até 20 minutos, totalizando até 
50 (cinquenta) minutos por candidato;  

3.3.5. O tema da prova didática é de livre escolha, desde que relacionado à (s) disciplina (s) pretendidas pelo 
candidato.  

3.3.6. Ao entrar na sala para realização da prova didática, o candidato deverá disponibilizar para a banca 
avaliadora, cópia do plano de aula, conforme orientação abaixo: 

 O Tema da aula – de livre escolha, desde que esteja relacionado à disciplina pretendida pelo 
candidato; 

 Objetivos da aula - descrever os objetivos da sua aula; 
 Estrutura dos conteúdos – descrever a matéria a ser abordada na prova didática; 
 Metodologia – descrever a metodologia empregada em sua prova didática; 
 Referências – o candidato deverá recomendar as principais referências bibliográficas utilizadas para 

esta aula. 

3.3.7. Na prova didática, o candidato deverá demonstrar:  

 Capacidade de comunicação expositiva e precisa do tema;  
 Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes ao tema;  
 Domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem;  
 Utilização e adequação dos recursos disponíveis.  

4. DOCUMENTAÇÃO 

4.1. Diplomas obtidos no exterior deverão estar revalidados em instituições brasileiras credenciadas;  

5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO 

EVENTO DATA 

Inscrições ATÉ 27/11/17  

Realização das provas didáticas e entrevistas 4 e 5/12/17  

 

Os candidatos selecionados serão informados sobre a data e horário por e-mail, até o dia 01/12/17. 
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ANEXO I 

DISPLINAS EMENTA 

Processos Psicológicos Básicos I Conceitos, teorias e métodos envolvidos na 
investigação dos processos psicológicos 
básicos: atenção, senso-percepção, 
pensamento, linguagem, representações 
mentais, conhecimento e inteligência, 
tomada de decisões e resoluções de 
problemas. Apresentação de abordagens 
biológica, psicológica e cultural para a 
explicação da gênese e desenvolvimento da 
cognição e do comportamento. 

Psicologia do Desenvolvimento I O desenvolvimento humano na infância.  
Conceito de Infância. Fatores do 
desenvolvimento: hereditariedade e meio. 
Ciclo vital. Desenvolvimento emocional e 
aprendizagem. Aspectos: cognitivo, 
psicomotor, social e afetivo. Teorias da 
Psicologia do Desenvolvimento. 

História da Psicologia Bases filosóficas e científicas da psicologia. 
Matrizes estruturalistas e funcionalistas da 
formação do pensamento psicológico. 
Fechner e Wundt: a fundação da psicologia 
científica. Psicologia e teorias psicológicas. 
História da psicologia no Brasil. 

 

Métodos de Observação Direta e Indireta Técnicas de observação e registro do 
comportamento. Descrição, definição e 
registro do comportamento. Técnicas de 
registro cursivo. Observação contínua. 
Comportamento verbal e motor. A 
observação como técnica científica de coleta 
e análise de dados.  

 


