
 

 

EDITAL Nº 108 /2014 

 

Contratação de docentes - Graduação 

 

A UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, tendo em vista a necessidade de 

Contratação de Docentes para diferentes áreas do conhecimento, torna pública a 

abertura de inscrições no processo seletivo docente de provas e títulos para provimento 

em regime celetista. 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA 

 

CURSOS DE ENGENHARIA: 

PORTUÁRIA, PRODUÇÃO E PETRÓLEO 

Área do Conhecimento ENGENHARIAS I – II – III e IV 

 

Características do candidato: Graduado em Engenharia. Doutor ou Mestre. Que saiba 

trabalhar em equipe multidisciplinar e, preferencialmente, coordenar equipes de discentes e 

docentes, para o desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica e pesquisa, 

respectivamente. 

 

HIDROLOGIA APLICADA 

Carga Horária: 68 h/a.  

Horário: quintas-feiras, das 19h às 20h40, e sextas-feiras, das 21h às 22h40 

Ementa: Identificar a ocorrência e distribuição da água no mundo, visando, principalmente, 

avaliar sua influência nos projetos e obras que dizem respeito às problemáticas da engenharia. 

Analisar suas reações com o meio ambiente, incluindo suas interações com a vida. Refletir 

sobre técnicas para projeto e execução de obras de drenagem. 

 

SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS  

Carga horária: 34 h/a 

Horário: quartas-feiras, das 19h às 20h40 e das 21h às 22h40  

Ementa: Contempla os conceitos fundamentais de circuitos eletropneumáticos como 

simbologia, componentes (válvulas, compressores e atuadores), sistemas de comando, 

acionamento e controle e projetos e montagem de circuitos básicos. 

 



HIDRODINÂMICA DOS MEIOS POROSOS 

Carga horária: 68 h/a 

Horário: quartas-feiras, das 19 h às 22h40  

Ementa: Fluxo de Fluidos Incompressíveis, Equação da Difusividade Hidráulica, Princípio da 

Superposição de Efeitos, Efeito de Película e Dano de Formação, Produtividade de poços em 

regimes estabilizados de fluxo, Reservatórios Naturalmente Fraturados, Poços Verticais 

Artificialmente Fraturados, Cone de água e/ou gás em poços verticais e Poços Horizontais. 

 

PERFILAGEM DE POÇOS I 

Carga horária: 68 h/a 

Horário: terças-feiras, das 19 h às 22h40  

Ementa: Introdução: o ambiente de poço. Operações de perfilagem. Interpretação qualitativa 

rápida. Propriedades elétricas das rochas. Perfil de potencial espontâneo. Perfis elétricos 

convencionais. Perfis elétricos focados (Eletrodos). Perfil de indução (Bobinas). Propriedades 

dielétricas das rochas. Perfil de propagação eletromagnética (EDT). Perfil Dipmeter. Perfil de 

imagem resistiva e acústica de poço. Cálculo dos parâmetros da formação e interpretação 

integrada dos perfis elétricos. Interpretação geológica dos perfis elétricos. Três dias de 

trabalhos práticos. 

 

COMPLETAÇÃO DE POÇOS I 

Carga horária: 68 h/a 

Horário: quintas-feiras, das 19h às 22h40  

Ementa: Introdução à Completação de Poços. Fluidos de Completação. Equipamentos de 

Superfície para Completação Seca. Avaliação da Cimentação. Canhoneio. Coluna de 

Produção. Indução de Surgência. Operações com Arame. Operações com flexitubo. Workover. 

Operações com cimento. 

 

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIO  

Carga horária: 68h/a 

Horário: quartas-feiras, das 19h às 22h40  

Ementa: Balanço Materiais em Reservatórios de Gás. Balanço Materiais em Reservatórios de 

Óleo. Ajuste de Histórico. Previsão de Comportamento de Reservatórios usando equação de 

balanço. Análise de Curvas de declínio de produção. Estimativa de Reservas. 

 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIO  

Carga horária: 68h/a 

Horário: segundas-feiras, das 19h às 22h40  

Ementa: Simuladores numéricos de fluxo. Leis básicas e equações. Modelo computacional de 

simulação. Estratégias de desenvolvimento e histórico. Utilização do software Petrel, da Suíte 

Schlumberger na engenharia de reservatórios de petróleo. 



 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUBMARINOS  

Carga horária: 34h/a 

Horário: sextas-feiras, das 21h às 22h40  

Ementa: Introdução: Conceitos básicos, objetivos, aspectos de projeto BAP, ANM vertical e 

ANM horizontal. BAP: Função, requisitos, interface com cabeça de poço e instalação. ANM: 

tipos, subsistemas, testes e ferramenta de instalação. Atuadores e modos de Controle. 

 

TRANSMISSAO DE CALOR 

Carga Horária: 68 h/a.  

Horário: terças-feiras, das 19h às 22h40  

Ementa: Introdução à Termodinâmica e à Transferência de Calor. Formas de Transmissão de 

Calor. Energia Interna. Calor e Trabalho. Primeira Lei da Termodinâmica para Sistemas e 

Volumes de Controle. Notação do Sistema Internacional. Condução Unidimensional em 

Regime Estacionário: Equação da Condução de Calor. Placa Plana, Cilindro, Esfera. Analogia 

com Elétrica. Condução com Geração de Calor. Aletas. Condução Bidimensional e 

Tridimensional pelo Método das Diferenças Finitas. EES (Engineering Equation Solver). 

Condução em Regime Transiente (Noções). Condução com Convecção e Radiação. Noções 

de Transferência de Massa por Difusão. Radiação Térmica. Teoria Geral. Corpo Negro. Corpo 

Cinzento. Fatores de Forma. Equacionamento. Radiação Ambiental e Solar. Convecção: Teoria 

e Fundamentos. Convecção Externa Forçada. Convecção Interna Forçada. Convecção Livre. 

Trocadores de Calor. Noções de Ebulição e Condensação. Noções de Projeto de Trocadores 

de Calor. 

 

PROJETO DE FÁBRICA  

Carga horária: 68 h/a 

Horário: quartas-feiras, das 21h às 22h40, e sextas-feiras, das 19h às 20h40. 

Ementa: A disciplina trata dos conceitos básicos do planejamento, gerenciamento e 

desenvolvimento de projetos, processos e métodos de produção. 

 

 

CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

 

Características do candidato: Graduado em Ciências da Computação, Engenharia de 

Computação ou Engenharia Eletrônica, que saiba trabalhar em equipe multidisciplinar e, 

preferencialmente, coordenar equipes de discentes e docentes, para o desenvolvimento de 

trabalhos de iniciação científica e pesquisa, respectivamente 

 

ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

Carga horária: 68 h/a 



Horário: quartas-feiras e sextas-feiras, das 21h às 22h40 e das 21h às 22h40 

Ementa: Apresenta os conceitos básicos de um sistema computacional completo. Além disso, 

apresenta o conceito de sistema numérico em diferentes bases, como, por exemplo, base 

hexadecimal e suas aplicações. Em adição, aborda de forma estruturada e abrangente a 

arquitetura de computadores e seus subsistemas. Cria um modelo de processamento 

programável hipotético a partir das áreas correlatas à disciplina. Desenvolve programas 

computacionais em vários níveis de máquina, sendo em código Assembly, bem como seus 

respectivos mnemônicos. Por fim, um trabalho de desenvolvimento e simulação em VHDL de 

um computador básico. 

 

ALGORITMOS e INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO 

Carga horária: 68 h/a 

Horário:  

Ementa: Construção de algoritmos para desenvolvimento sistemático e implementação de 

programas. Modularidade, depuração, testes e documentação de programas. 

  

 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Área do Conhecimento: ARQUITETURA 

 

Características do candidato: Graduado em Arquitetura e Urbanismo, que saiba trabalhar em 

equipe multidisciplinar e, preferencialmente, coordenar equipes de discentes e docentes, para 

o desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica e pesquisa, respectivamente. 

 

MOBILIÁRIO URBANO 

Carga Horária: 51 h/a.  

Horário: segundas-feiras, das 20h30 às 23h. 

Ementa: O metaprojeto, entendido como o projeto a partir de sistemas de objetos e 

equipamentos públicos, aplicados à escala do espaço urbano.  

 

TEORIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA I 

Carga Horária: 51 h/a 

Horário: terças feiras, das 7h40 às 10h30 e das 18h30 às 21h20  

Ementa: Caracterizar as tipologias arquitetônicas correspondentes aos períodos históricos 

significativos da cultura brasileira, compreendidas no quadro solicitações dos programas 

sociais, dos sistemas construtivos empregados, de suas identidades formais, enfatizando as 

relações com os processos de ocupação territorial, povoamento e formação da rede urbana 

brasileira.  

 

 



PROJETO DE URBANISMO I 

Carga horária: 85 h/a 

Horário: sábados, das 7h40 às 12h10  

Ementa: Introdução aos elementos de análise e representação do espaço urbano e o inter-

relacionamento entre a sociedade e seu espaço vivencial.  

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Área do Conhecimento: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

OFICINA DE BOTÂNICA/PROJETO AMBIENTAL I  

Carga horária: 34h/a e 68 h/a 

Horário: sábados, das 7h40 às 11h20  

Ementa: desenvolver estudos dos parâmetros fitossociológicos das comunidades de plantas, 

incluindo estimativas da cobertura, riqueza, abundância, diversidade e equabilidade. Realizar a 

coleta, análise e avaliação de dados para o licenciamento ambiental. Promover trabalho teórico 

prático, por meio de estudo de casos regionais nas áreas de impacto ambiental.  

Exigências: Mestre e/ou Doutor. Registro no CRBio. Comprovada atuação profissional em 

serviços e/ou projetos de consultoria em licenciamento e/ou monitoramento ambientais.  

Perfil desejado: Capacidade para atuar em equipes multidisciplinares e, preferencialmente, 

como coordenador de equipes para o desenvolvimento de trabalhos de campo. 

 

I. INSCRIÇÃO 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS 

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

Prédio Principal/Secretaria de Apoio/Térreo 

Telefone: (13) 3205-5555, ramal 1301 

 

II. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

Período de 7 de novembro a 4 de dezembro de 2014, de segunda-feira a sexta-feira, 

das 8h30 às 11h e das 14h30 às 20h30. Aos sábados, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 

15h30 

  

III. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 

1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível no site www.unisantos.br.  

2. Anexar cópia dos documentos: 

2.1. Cédula de Identidade (ou protocolo de solicitação) ou cédula de identidade com visto 

permanente para estrangeiro; 

http://www.unisantos.br/


2.2. Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares; 

2.3. Título de Eleitor e comprovante dos três últimos pleitos; 

2.4. Documento que comprove a graduação em área afim, com o atestado comprobatório 

emitido por órgão competente, autenticada em cartório ou trazer cópia simples com 

original para comprovação no ato da inscrição; 

2.5. Diploma de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) obtido em 

programa reconhecido e, afim com a disciplina a ser ministrada ou atestado 

comprobatório emitido por órgão competente, cópia autenticada em cartório ou cópia 

simples acompanhada do original; 

2.6. Memorial baseado na Plataforma Lattes CNPq, obrigatória a juntada de 

documentação comprobatória. 

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

por área ou disciplina conforme se apresente no Edital, diretamente na Secretaria de 

Apoio. 

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

1 a 6 deste item, deverá ser apresentado o documento de identidade do procurador. 

5. Os candidatos NÃO classificados deverão retirar os documentos apresentados no ato 

da inscrição, no período de 30 (trinta) dias, no mesmo local onde se inscreveram, depois 

dessa data serão descartados. 

 

IV. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES 

1. O deferimento ou indeferimento das inscrições caberá à Coordenação do Curso 

correspondente, após a análise detalhada da documentação apresentada. 

2. Casos específicos serão apreciados pela Pró-Reitoria de Graduação, que definirá ou 

não pela deliberação. 

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

deferidas, as datas e locais das respectivas Bancas Avaliadoras, além do conteúdo a ser 

preparado, para a prova didática, acompanhada do Plano de Aula.  

 

V. 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 Processo Seletivo; 

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

Banca Avaliadora e análise do Memorial Circunstanciado (este, não obrigatoriamente 

presencial). 

O exame didático é eliminatório. O exame didático é público e constará de uma aula 

sobre um recorte dos conteúdos, à escolha do candidato, a partir da ementa estipulada 

na publicação, tomando como referência de público-alvo os alunos a que se destina a 

contratação.  Será seguida a ordem de inscrição dos candidatos para a apresentação das 



aulas. A avaliação didática, cuja assistência é vedada apenas aos demais participantes 

do processo seletivo, terá duração mínima de 30 minutos e máxima de 40 minutos, por 

candidato, mais um acréscimo de até 20 (vinte) minutos para arguição pela Banca 

Avaliadora.  

Para a avaliação didática serão considerados os seguintes aspectos: 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 aspectos 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 as seguintes 

categorias de documentos, desde que apresentem clara aderência ao cargo 

pretendido: a) títulos acadêmicos (até 25 pontos para o mestrado e até 50 pontos para o 

doutorado); 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 três anos. Somente serão aceitos títulos obtidos em 

cursos credenciados e reconhecidos pela Capes, se nacionais. Tratando-se de título 

obtido no exterior, deverá estar revalidado de acordo com a legislação brasileira. Serão 

pontuados somente itens devidamente comprovados por meio da documentação 

anexada.  

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

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

exame do Memorial Circunstanciado e antigüidade 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. 

 

VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A inscrição do candidato implicará no 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 Universidade Católica de Santos.  

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 Universidade 

Católica de Santos. 

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

homologação do resultado.  

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 processo seletivo. 

7. Os horários descritos no oferecimento das disciplinas vacantes, dependendo das 

necessidades Institucionais poderão sofrer alterações. 

8. Todas as informações referentes ao Processo Seletivo serão publicadas no site da 

Universidade Católica de Santos, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 

acompanhamento. 

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

Processo Seletivo.  

 

 

 

Santos, 7 de novembro de 2014. 

 

 

Professora Mestre Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora de Graduação 

                    

 

 


