
 

  

 

 

 

EDITAL Nº. 75 /2011 

 

A UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS torna pública a abertura de inscrições 

para processo seletivo, de provas e títulos, para provimento, em regime celetista, de 

cargos de DOCENTE. 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 
 

1; Disciplina: Coquetéis e Garde Manger 
Exigência: possuir, obrigatoriamente, formação superior em Gastronomia. 
Carga Horária: 85h/a.  
Horário: às sextas-feiras, das 13h30 às 18h e das 18h30 às 23h. 

Ementa: A disciplina executa e classifica os diferentes tipos de pratos frios, 

saladas e hors d’ouvres. 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 
1. Disciplina: Engenharia de Reservatório II 

      Carga Horária: 68h/a 
       Horário: às segundas-feiras, das 19h às 20h40 e às quartas-feiras, das 21h às 

22h40 

Ementa: Balanço de materiais. Curvas de declínio. Gerenciamento de 

reservatório. Aquisição e aplicação dos dados. Ajuste de histórico. Estimativa 

de reservas. 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO E ARTES 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
HABILITAÇÕES: JORNALISMO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA E RELAÇÕES 

PÚBLICAS 
 

1. Área: COMUNICAÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE 
 

Ementa: 
A conceituação de Fala e Escrita por intermédio dos gêneros discursivos. 

Instrumentalização para conhecimento e aplicação de questões de língua e de 

gêneros discursivos, sempre sob a ótica da Comunicação. A Produção textual 

abrangerá tipologia e gêneros variados (descrição; narração; dissertação;  



 

 

 

 

 

textos objetivos e subjetivos; prosa e poesia). O apoio gramatical de acordo 

com as necessidades apresentadas: acentuação gráfica, concordância 

nominal e verbal, regência nominal e verbal, emprego dos pronomes, 

lingüística textual, além de noções de estilística e de análise do discurso, 

segundo a linha francesa de Análise do Discurso. As novas regras do acordo 

ortográfico serão assimiladas com a prática de exercícios. Também serão 

estudadas e analisadas técnicas para a elaboração de textos de tipologias 

variadas, sempre tendo em vista os interesses da área jornalística e na 

adequação às mídias digitais. 

Observação: 
O candidato aprovado nesta área ministrará aulas nos seguintes componentes 

curriculares: 

Disciplina: Comunicação Textual e Oralidade I 
Carga Horária: 34h/a 

Horários: às segundas-feiras, das 21h às 22h40 (J); 

                 às segundas feiras, das 19h às 20h40 (PP); 

                 às quartas feiras, das 21h às 22h40 (RP). 

 
Disciplina: Comunicação e Oralidade I 
 
Carga Horária: 34h/a 

Horários: às quintas feiras, das 21h às 22h40 (J); 

 às segundas feiras, das 21h às 22h40 (PP); 

 às sextas feiras, das 21h às 22h40 (RP). 

 
Disciplina: Produção Textual nas Mídias Digitais I 
Carga Horária: 34h/a 

Horário: às terças-feiras, das 21h às 22h40 (J). 

 
2. Área: Direção de Arte da Criação Publicitária  
Ementa: 
A estética na publicidade, técnicas e tecnologias aplicadas à comunicação 

visual, conceitos e análise de criação publicitária. O processo de criação e as 

técnicas de criatividade. Estratégia de criação, objetivos, target e benefícios. A 

idéia criativa e seu uso nos diversos meios de comunicação. 

Carga Horária: 34h/a 

Horário: às sextas-feiras das 19h às 20h40 (PP);  

Horário: às quintas-feiras, das 19h às 20h40 (PP). 



 
 
 
 
 
 
 
 
II. INSCRIÇÃO 

Na UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS 

Av. Conselheiro Nébias, 300 – Vila Mathias – Santos - São Paulo 

Prédio da Administração - Secretaria Geral – Térreo 

Telefone: (13) – 3205 5555. Ramais: 1263 – 1420 – 1421  

 

III. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

Três dias úteis, contados a partir da publicação deste Edital, das 8h às 11h30 e das 

14h às 19h30.  

 

IV. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 

1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível abaixo, pela qual o candidato requer 

a inscrição para o concurso, declara possuir todos os documentos comprobatórios das 

condições exigidas neste Edital. 

2. Apresentação da cédula de identidade (ou protocolo de solicitação) ou cédula de 

identidade com visto permanente para estrangeiro. 

3. Apresentação de documento que comprove estar em dia com as obrigações 

militares, para candidato do sexo masculino. 

4. Apresentação de documento que comprove estar em dia com as obrigações 

eleitorais 

5. Apresentação de documento que comprove a graduação em área afim com a 

disciplina ou atestado comprobatório emitido por órgão competente. 

6. Apresentação de diploma de pós-graduação (mestrado ou doutorado) obtido em 

programa reconhecido na forma da lei, e afim com a disciplina a ser ministrada ou 

atestado comprobatório emitido por órgão competente. 

7. Apresentação de Memorial, baseado na Plataforma Lattes do CNPq, e com 

documentação comprobatória. 

8. Recolhimento de taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

por disciplina, diretamente na Secretaria Geral. 

9. No caso de inscrição por procuração, além dos documentos relacionados nos itens 

de 1 a 8 acima, deverá ser apresentado o instrumento de mandato e o documento de 

identidade do procurador. 

10. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso com cédula de identidade 

provisória, devendo, entretanto, por ocasião de eventual contratação, estar de posse  



 

 

 

 

 

da cédula de identidade permanente. Fica o candidato dispensado das exigências 

contidas nos itens 3 e 4 acima. 

 

V. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES 

1. O deferimento ou indeferimento das inscrições caberá ao Secretário Geral da 

Universidade, imediatamente após o exame da documentação apresentada. 

2. Casos específicos serão apreciados pelo próprio Secretário Geral, que os levará ao 

conhecimento da instância superior para deliberação conjunta. 

3. Será publicada, também no site institucional, a relação nominal das inscrições 

deferidas, as datas e locais das respectivas provas, além do conteúdo a ser preparado 

para a prova didática.  

 

VI. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO 

1. O candidato deverá atender à convocação, comparecendo ao local estipulado na 

hora marcada, munido de documento original de identidade. 

2. A ausência do candidato resultará na sua eliminação do concurso. 

3. Os candidatos serão submetidos a exame didático, com eventual argüição pela 

banca avaliadora, e ao exame do memorial circunstanciado (este não obrigatoriamente 

presencial). O exame didático é público e constará de uma aula tomando como 

referência de público-alvo os alunos a que se destina a contratação, desenvolvida 

sobre o conteúdo estipulado na publicação. Será seguida a ordem de inscrição dos 

candidatos para a apresentação das aulas. O exame didático, cuja assistência é 

vedada apenas aos demais participantes do concurso, terá duração mínima de 40 

minutos e máxima de 50 minutos por candidato, mais um acréscimo de até 20 (vinte) 

minutos para arguição pela banca avaliadora. Para o exame didático serão 

considerados os seguintes parâmetros: organização e estruturação da aula, clareza de 

objetivo(s), adequação dos recursos didático-metodológicos utilizados, recorte 

adequado do tema, adequação ao público-alvo e ao contexto contemporâneo, 

objetividade e fluência na apresentação, sustentação e pertinência bibliográfica, 

adequada distribuição dos tópicos da aula no tempo disponível (segundo um plano de 

aula entregue à banca avaliadora no momento da apresentação). Cada um dos 

parâmetros será pontuado de 0 a 5. 

Para a arguição a banca avaliadora levará em consideração: o nível da argumentação, 

a clareza, a coerência e a fluência das respostas, a densidade teórica dos argumentos  



 

 

 

 

e o domínio do estado da arte da especialidade. O desempenho na argüição será 

valorado de 0 a 10 pontos. Na análise do memorial circunstanciado serão atribuídos 

pontos para cada uma das seguintes categorias de documentos, desde que 

apresentem clara aderência ao cargo pretendido: a) títulos acadêmicos (até 25 pontos 

para graduação, até 50 pontos para o mestrado e até 75 pontos para o doutorado, 

dependendo da instituição, tema etc.), b) atividades didáticas e/ou profissionais (até 5 

pontos por atividade), c) produção científica e/ou artística (até 5 pontos por 

publicação/evento ou participação, com publicação, em evento científico), e d) 

participação, como discente, em cursos e outros eventos (até 2 pontos por evento). 

Para os itens b, c e d serão valorados apenas os documentos relativos aos últimos 

cinco anos. Somente serão aceitos títulos obtidos em cursos credenciados e 

reconhecidos pela CAPES, se nacionais. Tratando-se de título obtido no exterior, 

deverá estar devidamente revalidado de acordo com a legislação brasileira. Serão 

pontuados somente itens devidamente comprovados por meio da documentação 

anexada.  

4. Havendo empate de nota entre candidatos, o desempate obedecerá à seguinte 

ordem de critérios: maior nota atribuída no exame didático, maior nota atribuída no 

exame do memorial circunstanciado, e antiguidade no exercício de função docente em 

ensino superior. 

5. O candidato, se aprovado, será classificado pela média final, obtida pela média 

aritmética das notas a ele atribuídas nos exames realizados, e a contratação 

obedecerá à ordem decrescente de classificação. 

6. O candidato será aprovado e classificado se obtiver média igual ou superior a 7,0 

(sete).  

 

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento do presente edital e seu 

compromisso de aceitação das condições nele estabelecidas. 

2. A contratação do professor será feita inicialmente por tempo determinado (seis 

meses), sendo as atividades do recém-contratado acompanhadas pela Coordenação 

do curso para produção de relatório circunstanciado sobre o seu desempenho, do qual 

dependerá a continuidade de sua atividade docente na UNISANTOS.  

3. O pagamento será feito por hora-aula. O turno e os horários das aulas serão 

atribuídos semestralmente pela Coordenação do Curso.  

 



 

 

 

 

 

4. Para dirimir qualquer dúvida quanto ao resultado do concurso, caberá recurso ao 

Diretor do Centro a que se subordina a vaga pleiteada, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contados a partir da data da publicação do resultado final no site da UNISANTOS. 

5. O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, a partir da data de 

homologação do resultado, pois caso haja necessidade de docente para a mesma 

disciplina, será convocado o próximo candidato aprovado obedecendo-se a ordem de 

classificação.  

6. Inexatidão de informações ou irregularidade em documentos, ainda que verificadas 

posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da 

inscrição e participação no concurso. 

7. Todas as informações referentes ao concurso serão publicadas no site da 

UNISANTOS, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento. 

8. A única hipótese para devolução do valor pago pela inscrição é o cancelamento do 

concurso. 

 

 

Santos, 07 de dezembro de 2011. 

Professor Me. Marcos Medina Leite 

 

 

 

 

 


