EDITAL PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RESERVAS
DE DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE MURIALDO
Nº. 02/2017

A FACULDADE MURIALDO, localizada em Caxias do Sul - RS, torna pública a
abertura do edital para a composição de banco de reserva de docente para os cursos de
graduação. A FAMUR selecionará docentes para o preenchimento do banco de reserva
para atender as demandas da graduação, para os cursos de Graduação Bacharelado em
Ciências Contábeis e Medicina Veterinária.
As inscrições dos candidatos deverão ser feitas pelo preenchimento de ficha a ser
obtida na página web: www.faculdademurialdo.com.br/editais. A mesma, depois de
preenchida, deverá ser entregue na Secretaria ou Central de Relacionamento da
Faculdade Murialdo, no endereço: Rua Marques do Herval, 701, bairro Centro, Caxias do
Sul - RS, CEP 95.020-260, acompanhada do Currículo Lattes (não há necessidade de ser
documentado), aos cuidados do setor de Recursos Humanos. A documentação deverá
ser protocolada, no ato da entrega.

1.

QUADRO DAS ÁREAS PARA PREENCHIMENTO DO BANCO DE RESERVA
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GRADUAÇÃO:

Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Vagas (Cadastro de reserva)
01

Área
Auditoria e Perícia Contábil

Curso de Graduação em Medicina Veterinária
Vagas (Cadastro de reserva)

Área

01

Anestesiologia e terapêutica veterinária

01

Clínica e reprodução de grandes animais

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
2.1. Início: 27/11/2017
2.2. Término:08/12/2017

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo:
Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis
Área
Auditoria e Perícia Contábil

Formação

Titulação Mínima

Graduação em Ciências

Mestre

Contábeis

Curso de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária
Área

Formação

Titulação Mínima

Anestesiologia e terapêutica
veterinária

Graduação em Medicina
Veterinária

Especialista

Clínica e reprodução de
grandes animais

Graduação em Medicina
Veterinária

Mestre

3.1. A divulgação da homologação das inscrições (Fase I) será no dia 11 de dezembro de
2017, por meio do site www.faculdademurialdo.com.br, ocasião em que será informado o
cronograma das fases subsequentes do edital para a composição de banco de reservas
de docente para os cursos de graduação da FAMUR.

4. REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:

O edital para a composição de banco de reservas de docente para os cursos de
graduação para o cargo de Professor compreenderá 04 (quatro) fases, sendo estas de
caráter eliminatório e definitivo, entre os dias 27 de novembro de 2017 a 19 de janeiro de
2018.
Fase I - Homologação da Inscrição (27/11/2017 a 08/12/2017);
- 11/12/2017 – Divulgação das inscrições (Fase I)
Fase II - Entrevista e avaliação psicológica (13/12/2017 a 18/12/2017);
- 19/12/2017 – Divulgação da Fase II
Fase III - Avaliação didático-pedagógica (20/12/2017 a 18/01/2018);
Fase IV - Entrevista final (20/12/2017 a 18/01/2018);
- 19/01/2018 – Divulgação do resultado final

4.1. A análise e avaliação do currículo Lattes (Fase I) será responsabilidade da área de
Recursos Humanos.

4.2. Fase II - A fase de entrevista e avaliação psicológica será de responsabilidade da
área de Recursos Humanos da FAMUR, que deverá ser composta por uma entrevista em
grupo e teste Psicológico de Personalidade.

4.3. Fase III - A fase de avaliação didático-pedagógica dar-se-á por meio de observação
de uma aula de 15 minutos dada pelo candidato à banca examinadora, composta por
professores e/ou coordenadores de cursos de Graduação. A aula deverá ser elaborada
sobre determinado tema, a escolha do candidato, de acordo com a ementa do componente
curricular desejado que compõem a área, disponível no Anexo 1.

4.4. Fase VI - A Entrevista Final será realizada pela Coordenação Acadêmico Pedagógica
e/ou Direção da Faculdade Murialdo.

4.5. O não comparecimento do candidato nas fases II, III e IV implica na sua eliminação
do processo seletivo.

5. NOTA DO CANDIDATO

5.1. A nota final do candidato no edital para base de currículos docentes para o cargo de
Professor será fixada considerando os seguintes pesos:
a) Fase I - Homologação da Inscrição: 30 pontos
Titulação Acadêmica (10 pontos) = 5 pontos Mestrado / 10 pontos Doutorado.
Experiência Docente (10 pontos) = 2,5 pontos para 0 até 3 anos de experiência
docente / 5 pontos para 3,1 até 10 anos de experiência docente / 10 pontos para
10,1 anos ou mais de experiência docente.
Experiência Técnico/profissional na área escolhida (10 pontos) = 2,5 pontos
para 0 até 5 anos de experiência Técnico/profissional / 5 pontos para 5,1 até 15
anos de experiência Técnico/profissional / 10 pontos para 15,1 anos ou mais de
experiência Técnico/profissional.

b) Fase II - Entrevista e avaliação psicológica: 30 pontos.
Entrevista: 20 pontos
Avaliação Psicológica: 10 pontos

c) Fase III - Avaliação didático-pedagógica: 30 pontos.

d) Fase IV- Entrevista final: 10 pontos.

5.2 Havendo empate, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem:
a) maior nota na avaliação didático pedagógica;
b) maior pontuação na titulação acadêmica;
c) maior pontuação na experiência docente;
d) maior pontuação na experiência técnico-profissional na área escolhida;
e) candidato de maior idade;
f) sorteio.

6. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO
DE RESERVAS DE DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE
MURIALDO:

6.1. O resultado final do edital para base de currículos docentes para o cargo de Professor
será publicado no dia 19 de janeiro de 2018 no site www.faculdademurialdo.com.br.

7. DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Será de acordo com as vagas descritas neste edital, ou para demandas futuras.
7.2. A inscrição no processo do edital para a composição de banco de reservas para
docente dos cursos de graduação da Faculdade Murialdo não assegura ao candidato a
contratação imediata ou futura, ficando condicionada às demandas da Faculdade
Murialdo.
7.3. O candidato selecionado será convocado pelo departamento responsável tendo o
prazo de até 05 dias úteis para se manifestar por escrito da aceitação ou não do cargo de
professor na Faculdade Murialdo.

7.4. O não pronuncioamento do candidato no prazo acima implica em sua desistência do
processo do edital para a composição de banco de reservas de docente dos cursos de
graduação da Faculdade Murialdo.
7.5. A Faculdade Murialdo preconiza pelo investimento do futuro contratado na
participação da Formação Docente da FAMUR, que acontece em fevereiro de 2018
(conforme calendário acadêmico) para contratação.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. O edital para a composição de banco de reservas de docente dos cursos de
graduação da Faculdade Murialdo para o cargo de Professor Mestre terá validade de 1
(um) ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

8.2. A Faculdade Murialdo reserva-se o direito de não aceitar a solicitação de recurso em
qualquer fase do Edital.

8.3 A Faculdade Murialdo, por meio deste Edital, cumpre a Legislação vigente, sobre a
contratação de professores, segundo a cláusula vigésima sexta da Coletiva de 2017 do
Sinpro de Caxias do Sul - RS.

8.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Processo Seletivo responsável
pela seleção, sob cuidados do setor de Recursos Humanos e Coordenação Acadêmico
Pedagógica.

Caxias do Sul, 24 de novembro de 2016.

Pe. Raimundo Pauletti
Diretor da Faculdade Murialdo

DATAS IMPORTANTES:


27/11/2017 até 08/12/2017 - Período de Inscrições (fase I)



11/12/2017 - Publicação da homologação das inscrições



13/12/2017 até 18/12/2017 - Período de realização das fases II



20/12/2017 até 18/01/2018 – Período de realizações das fases III e IV



19/01/2018 - Publicação do resultado final do edital para a composição de banco
de reservas de docente para os cursos de graduação da Faculdade Murialdo.

ANEXO 1 – EMENTAS QUE COMPOEM AS ÁREAS OFERTADAS

Curso de Graduação em Ciências Contábeis
ÁREA AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL
Ementa: TEORIA DA CONTABILIDADE. A evolução histórica da ciência contábil, o
objeto, objetivos e metodologia da contabilidade, a evidenciação da informação contábil e
suas características qualitativas, a estrutura conceitual básica da contabilidade baseada
nos postulados, convenções e princípios fundamentais, as normas brasileiras e as normas
internacionais de contabilidade.

Ementa: AUDITORIA CONTÁBIL I. Conceitos e âmbito da Auditoria. Auditoria Interna e
Externa. Responsabilidade Profissional dos Auditores. Normas de Contabilidade Nacional
e Estrangeiras. Normas de Auditoria Nacionais e Estrangeiras. Programas de Auditoria e
sua Amplitude. Testes de Auditoria e suas Aplicações; Planejamento do Trabalho de
Auditoria. Papéis de Trabalho.
Curso de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária
ÁREA ANESTESIOLOGIA E TERAPEUTICA VETERINÁRIA
Ementa: ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA - Introdução a anestesiologia veterinária;
exame clínico pré-anestésico; medicação pré-anestésica; anestesia local; planos
anestésicos; anestesias gerais barbitúricas e não barbitúricas; neuroleptoanalgesia e
anestesia dissociativa; miorrelaxantes; aparelhos e circuitos anestésicos; anestesia geral
volátil ou inalatória; técnicas anestésicas em pequenos animais; técnicas anestésicas em
grandes animais; emergências anestésicas.
Ementa: TERAPÊUTICA VETERINÁRIA - Considerações gerais em terapêutica, regras e
critérios de prescrição, conceitos gerais de quimioterapia, terapias de reposição, usos de
desinfetantes e antissépticos, terapia das parasitoses, terapêutica antimicrobiana, terapia
das afecções e dos distúrbios específicos, terapêutica antineoplásica, terapêutica dos
venenos orgânicos e toxinas vegetais e animais.
Ementa: FARMACOLOGIA GERAL VETERINÁRIA - Introdução à farmacologia
veterinária; prescrição e legislação dos medicamentos brasileiros; Mecanismos de ação
dos fármacos: farmacodinâmica e farmacocinética (Interação medicamentosa, Relação
dose e resposta; vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e
excreção dos fármacos). Sistema nervoso Autônomo e junção neuromuscular (agonista e
antagonistas adrenérgicos; agonista e antagonistas colinérgicos, e relaxantes musculares
de ação periférica); Sistema nervoso central: (introdução e anestésicos gerais;
anestésicos gerais inalatórios; anestésicos gerais injetáveis e dissociativos; tranqulizantes
e sedativos; relaxantes musculares de ação central; estimulantes: corticais, bulbares e
medulares; Opióides; Anticonvulsivantes; histamina, serotonina e seus antagonistas; antiinflamatórios.

Ementa: FARMACOLOGIA VETERINÁRIA APLICADA - Estudo dos fármacos utilizados
nos sistemas cardiovascular, renal, respiratório, endócrino, gastrointestinal, bem como a
utilização de Antimicrobianos e Antiparasitários na medicina veterinária.

ÁREA CLÍNICA E REPRODUÇÃO DE GRANDES ANIMAIS
Ementa: SEMIOLOGIA VETERINÁRIA II - Subsídios propedêuticos adequados que
possibilitem o reconhecimento dos sinais de doença. Procedimentos de exploração
semiológica; Métodos de abordagem e contenção de animais domésticos; Sistema
linfático; Mucosas visíveis; Funções vitais principais e suas alterações; Pele e anexos;
Sistema respiratório; Sistema cardiovascular; Sistema digestivo; Fígado e vias biliares;
Sistema auditivo; Sistema óptico; Sistema nervoso; Sistema genitourinário; Sistema
locomotor.
Ementa: BOVINOCULTURA DE LEITE - Introdução à bovinocultura de leite no Brasil, no
mundo. Raças e cruzamentos. Sistemas de produção. Custo de produção. Exterior e
longevidade (Julgamento) Fatores determinantes da produção de leite. Instalações.
Manejo produtivo (Registro, controle leiteiro, ordenha). Eficiência reprodutiva. Fisiologia e
desordens da glândula mamária. Teste de touros por avaliação da progênie. Criação de
bezerros e novilhas. Agrupamento e cálculo de exigência nutricional de rebanho.
Parâmetros de balanceamento para dietas de vacas lactantes.
Ementa: BOVINOCULTURA DE CORTE - Potencial e tendências da produção de carne
no Brasil e no mundo; Custos de produção; Raças e cruzamentos de bovino de corte;
Manejo de bovinos de corte (cria, recria e terminação); Sistemas de criação (pasto x
confinamento). Manejo reprodutivo; Características de carcaça.
Ementa: ANDROLOGIA E GINECOLOGIA VETERINÁRIA - Semiologia do aparelho
genital masculino. Exame andrológico. Fisiologia do sistema genital masculino de bovinos,
equinos, suínos e ovinos. Alterações clínicas do sistema genital em bovinos, equinos,
suínos e ovinos. Manejo de reprodutores. Semiologia do sistema genital feminino,
Fisiologia da reprodução bovina, Fisiologia da reprodução das éguas. Exames
ginecológicos. Causas infecciosas, não infecciosas e genéticas de infertilidade e
subfertilidade.
Ementa: OVINOCULTURA - Estudo da produção de ovinos e importância destas culturas
nas economias mundial, nacional e regional, considerando a viabilidade econômica e a
sustentabilidade nas diversas regiões brasileiras. Funções zootécnicas; Raças e aptidões;
Sistemas de produção; Nutrição e manejo alimentar; Reprodução e manejo reprodutivo;
Controle de enfermidades e manejo sanitário; Melhoramento genético; Ambiência e
manejo das instalações e equipamentos; Escrituração zootécnica; Índices zootécnicos;
Registro genealógico; Exterior e julgamento; Planejamento de criações racionais de
ovinos.

