
 

EDITAL Nº 42/2015 

(REPUBLICADO com alterações e acréscimos)    

 

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 para o processo seletivo docente de provas e 

títulos para provimento, em regime celetista. 

 

Área do Conhecimento: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

ARQUITETURA E URBANISMO 

 

PROJETO DE URBANISMO IV  

Carga Horária 5h/aula semanais 

Ementa Análise de setor urbano, anteriormente projetado, sob o enfoque de 

sua eficiência quanto aos espaços produzidos e à relação custo-

benefício, com posterior proposição de novo projeto, adicionando 

novas condicionantes 

 

PROJETO ARQUITETONICO IV 

Carga Horária 5h/aula semanais 

Ementa Conhecimento de metodologia de projeto através de elementos 

construtivos que compõem o espaço arquitetônico e suas relações 

com o meio ambiente urbano 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO 

SOCIAL V    

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Analisa a produção do Serviço Social nos anos 2000 a partir de seus 

fundamentos teóricos-metodológicos e as temáticas emergentes do 

Serviço Social na contemporaneidade. Apresenta os aportes teóricos 

e os autores representativos com os quais a produção do Serviço 

Social vem dialogando na atualidade. Discute o projeto ético-político 

do Serviço Social e a inserção no mercado de trabalho 

 

 



 
ECONOMIA  

 

Ementa A economia de mercado e os problemas decorrentes das inter-

relações econômicas enfrentados pelos agentes econômicos. 

Escolhas mediante diferentes alternativas que os sistemas 

econômicos enfrentam referentes à produção e circulação dos 

bens e serviços. Repartição do produto por meio da introdução de 

conceitos de Economia Social. Conceitos e leis da 

Macroeconomia, demanda e oferta agregadas nas visões clássica 

e keynesiana, poupança e investimento, bem como a inflação, os 

setores real e monetário de economias fechada e aberta, 

desemprego, crescimento econômico e política econômica:  

monetária, fiscal, cambial, creditícia e industrial, inclusive pós 

plano-Real 

Exigência Graduado em Ciências Econômicas. Mestre e/ou Doutor na área 

de Economia 

Características Que saiba trabalhar em equipe multidisciplinar e, 

preferencialmente, coordenar equipes de trabalho, cujas temáticas 

apresentam-se como de grande relevância para a Economia 

 

Administração – subárea: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Ementa Tópicos de contabilidade contemplando: a apuração contábil do 

resultado; demonstrações contábeis; contabilidade de custos; 

ponto de equilíbrio: contábil, econômico e financeiro; reavaliação 

de ativos; avaliação de investimentos (MEP); demonstração do 

fluxo de caixa (DFC); demonstração do valor adicionado (DVA); 

consolidação das demonstrações contábeis; cisão, fusão e 

 incorporação 

Exigência Graduado em Ciências Contábeis. Mestre e/ou Doutor na área de 

Ciências Contábeis 

Características Que saiba trabalhar em equipe multidisciplinar e, 

preferencialmente, coordenar equipes de trabalho, cujas temáticas 

apresentam-se como de grande relevância para as Ciências 

Contábeis 

 

 

 

 



 
DIREITO - subárea: DIREITO PRIVADO 

 

DIREITO CIVIL VI (CONTRATOS II)  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Estudo teórico dos pontos referentes às diversas espécies 

contratuais como o empréstimo, a prestação de serviços e 

empreitada, o depósito. Examinará questões sobre  Mandato, 

Transporte, Seguro, Constituição de Renda, Jogo e Aposta. 

Pretende, ainda, fazer análise jurisprudencial. E por fim, a reflexão 

envolverá fiança, transação, Compromisso  arbitragem, novas 

temáticas contratuais e atos unilaterais de vontade. 

 

DIREITO EMPRESARIAL II  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Direito societário, com a classificação das sociedades, bem como a 

transformação, a incorporação, a fusão e cisão das sociedades. 

Sociedades controladoras e controladas, coligação e controle. A 

Participação recíproca, o Grupo de sociedade e a sociedade 

cooperativa. 

   

DIREITO EMPRESARIAL IV  

Carga Horária 4h/ aula semanais 

Ementa Responsabilidade civil no CDC. A proteção contratual e o CDC. 

Contratos empresariais. Compra e venda empresarial. Contratos de 

colaboração e distribuição. Contratos bancários. 

 

DIREITO - subárea: DIREITO PÚBLICO 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II  

Carga Horária 2h/ aula semanais 

Ementa A jurisdição e a competência serão o ponto de partida para que o 

aluno possa identificar que órgão judiciário julga cada tipo de ação. 

Completa-se o estudo com as questões incidentais. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÁTICA JÚRIDICA PENAL II  

Carga Horária 2h/ aula semanais 

Ementa Peças processuais previstas no Código de Processo Penal e Lei de 

Execução Penal.  Defesas produzidas em primeira instância 

nas Varas Comuns, Juizados Especiais e Vara do Júri.  Recursos 

perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, Superior Tribunal de 

Justiça e Supremo Tribunal Federal. 

   

Área do Conhecimento: ENGENHARIAS 

 

Engenharia CIVIL 

 

TEORIA DAS ESTRUTURAS II    

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Estudo de estruturas isostáticas e hiperestáticas. Verificação da 

estabilidade estrutural. Método de Cross. Equação dos três 

momentos. Estudo de deformações. Energia de deformação 

 

 CONCRETO ARMADO II  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa O conteúdo abrange: do dimensionamento ao cisalhamento. Os 

dimensionamentos: das lajes maciças, dos pilares, das escadas e o 

detalhamento das armaduras. 

 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Determinação dos carregamentos, dos esforços envolvidos, do 

comportamento estrutural, as noções de pré-dimensionamento e 

distribuição das armaduras, referente às estruturas das lajes 

entramadas (grelhas), lajes sem vigas (cogumelo), cascas, arcos e 

as ensoestruturas, suas aplicações, métodos executivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Engenharia de PRODUÇÃO 

 

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Aborda os conceitos fundamentais e as funções do PPCP, dando 

uma visão do nível operacional, tático e estratégico e apresenta o 

estudo de tempos e movimentos, a metodologia de previsão de 

demanda, o planejamento da capacidade, a engenharia de métodos, 

a racionalização de processos, as medidas de desempenho, a 

análise de fluxo de produção e a gestão de estoques. 

Exigência O candidato deverá ser: graduado em Engenharia de Produção ou 

Engenharia Mecânica e apresentar título de mestre e ou doutor em 

Engenharia. 

ou 

Apresentar graduação em outras modalidades de engenharia e 

apresentar título de mestre e ou doutor em Engenharia de Produção 

ou Engenharia Mecânica. 

Características O candidato deverá apresentar experiência profissional comprovada 

de, no mínimo, quinze anos no setor industrial, atuando como 

engenheiro. 

 

 

SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS I  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Conceitos fundamentais de circuitos óleo-hidráulicos como 

simbologia, componentes (válvulas, bombas e atuadores), sistemas 

de comando, acionamento e controle e projetos e montagem de 

circuitos básicos. 

Exigência O candidato deverá ser graduado em Engenharia Mecânica ou 

Engenharia Mecatrônica ou Engenharia de Automação e apresentar 

mestrado e/ou doutorado em Engenharia. 

Características O candidato deverá apresentar experiência profissional comprovada 

de, no mínimo, quinze anos no setor industrial, atuando como 

engenheiro. 

 

 

 

 



 
Engenharia de PETRÓLEO 

PERFILAGEM DE POÇOS II  

Carga Horária 2h/aula semanais 

Ementa Radioatividade. Propriedades radioativas das rochas. O perfil de 

raios gama. Demais perfis nucleares (Lito-densidade e porosidade). 

Cálculo de argilosidade e interpretação dos perfis nucleares. 

Porosidades acústicas das rochas. Perfis sônicos. Perfil gravimétrico 

(BHGM). VSP. Perfil geoquímico. Perfil de magnetometria. Perfil de 

ressonância magnética (NMR). Perfis utilizados na completação e 

produção. Interpretação integrada dos perfis. 

 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUBMARINOS II  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Características, instalação, projeto e operação de umbilicais de 

controle, de tubos flexíveis e de tubos rígidos de produção e 

exportação. Tipos de unidades marítimas e ancoragem possíveis, 

offloading, noções básicas de logística de petróleo. 

 

FLUIDOS DE PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO  

Carga Horária 4h/aula semanais 

Ementa Apresentação das propriedades químicas e das funções dos fluidos 

de perfuração e completação explicitando os aspectos de projeto e 

os aspectos operacionais. 

 

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 12 de maio de 2015  a 6 de junho de 2015, de segunda 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; 

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 

acima, 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 discentes 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 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. 



 
 

VI. 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 docente 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.  

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

da UNISANTOS, 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, 18 de maio de 2015. 

 

 

Profª. Me.Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora de Graduação na Universidade Católica 


