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EDITAL Nº 048/2017 
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 

PUC MINAS 
 
 De ordem do Magnífico Reitor, faço saber aos interessados que, nos termos do Título IV, Capítulo II, do Estatuto da Carreira Docente da PUC Minas, acham-se abertas as inscrições para 
Seleção Externa de Docentes, conforme abaixo discriminado: 

Descrição   Inscrição 
Seleção Externa                              19/05/2017 a 02/06/2017   

  
1 – QUADRO DE VAGAS  

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
Vaga 01 

Modelos Digitais I Introdução ao pensamento computacional. Instrumentos digitais para o 
desenvolvimento criativo de projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo: 
fotografia, modelagem tridimensional de volumes e de superfícies topográficas, 
animação. Introdução a projeções planas. Teoria da cor. Cartografias digitais. 
Diagramação e impressão.. 

Noite 12 
(3 gr) 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 01 

Vaga com 
12 horas 
aulas 

Mestre 

 
Ciência da 

Computação 
 
 
 
 
 
 

Vaga 02 

Computação 
Gráfica 

Introdução à computação gráfica. Visualização bidimensional e tridimensional. 
Transformações geométricas. Representação tridimensional de objetos: curvas e 
superfícies, volumétrica, hierárquica, paramétrica, sólido construtiva. Métodos de 
detecção de superfícies visíveis. Modelos de iluminação independente e 
dependente de luz. Métodos de geração de imagens: superfícies transparentes, 
sombras, efeitos atmosféricos, sombreamento, texturização volumétrica, 
mapeamento de ambiente. Conceitos de tonalizadores (shaders) e suas 
aplicações em jogos digitais. Técnicas de efeitos de pós-processamento e suas 
aplicações em jogos digitais. 

Tarde 04 Tecnologia em 
Jogos em 
Digitais 

Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Computação 
Gráfica 

Introdução à computação gráfica. Visualização bidimensional e tridimensional. 
Transformações geométricas. Representação tridimensional de objetos: curvas e 
superfícies, volumétrica, hierárquica, paramétrica, sólido construtiva. Métodos de 
detecção de superfícies visíveis. Modelos de iluminação independente e 
dependente de luz. Métodos de geração de imagens: superfícies transparentes, 
sombras, efeitos atmosféricos, sombreamento, texturização volumétrica, 
mapeamento de ambiente. Conceitos de tonalizadores (shaders) e suas 
aplicações em jogos digitais. Técnicas de efeitos de pós-processamento e suas 
aplicações em jogos digitais. 

Manhã 04 Tecnologia em 
Jogos em 
Digitais 

São Gabriel 

Programação de 
Física 

Conceitos básicos em física. Utilização de motores de física para programação 
ou simulação de efeitos físicos e meios de transporte em jogos digitais. 

Manhã 04 
(2t+2p) 

Tecnologia em 
Jogos em 
Digitais 

São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Educação Física 

 
 
 
 
 
 

Vaga 03 

Educação Física 
Escolar: 
Adolescência 

Educação Física no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino 
médio. Concepções de adolescência, educação e Educação Física e suas 
relações com o processo pedagógico. Propostas pedagógicas para o ensino da 
Educação Física para adolescentes, considerando as suas diferenças. 

Noite 04 Educação Física Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Educação Física 
Escolar: Infância 

Educação Física na escola infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. 
Concepções de infância, educação e Educação Física e suas relações com o 
processo  pedagógico. Propostas pedagógicas para o ensino da Educação 
Física para crianças, considerando as suas diferenças. 

Noite 04 Educação Física Coração 
Eucarístico 

Estágio de 
Licenciatura: 
Educação Física e 
Infância 

Elaboração de conhecimentos sistematizados sobre o processo ensino-
aprendizagem em Educação Física por meio da observação da atuação docente 
e do exercício efetivo das funções de professor de Educação Física em 
instituições de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Noite 02 Educação Física Coração 
Eucarístico 

Corpo, Educação 
Física, Cultura e 
Sociedade. 

Estudo do corpo como totalidade e linguagem constituída social, histórica e 
culturalmente. Implicações de diferentes conceitos e sentidos de corpo nas 
práticas corporais vividas em nossa sociedade e culturas. Educação corporal 
vivida na Educação Física escolar, no esporte e no lazer.      

Manhã 02 Educação Física Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia Civil 

 
 
 

Vaga 04 

Geotécnica Viária Estruturas geológicas principais, águas subterrâneas e superficiais. Aplicação da 
geologia em obras viárias. Diretrizes para estudos geotécnicos de projetos 
viários. Estabilidade de aterros e cortes. Aterros sobre solos moles. 

Noite 02 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Superestrutura 
Viária 

Modalidades de transporte. Metodologias utilizadas para dimensionamento de 
superestruturas viárias e de vias permanentes ferroviárias. Técnicas construtivas 
e de conservação de superestruturas viárias. Aplicações em projetos de 
pavimentação. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

Superestrutura 
Viária 

Modalidades de transporte. Metodologias utilizadas para dimensionamento de 
superestruturas viárias e de vias permanentes ferroviárias. Técnicas construtivas 
e de conservação de superestruturas viárias. Aplicações em projetos de 
pavimentação. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

Tópicos Especiais 
em Mecânica dos 
Solos 

Capacidade de carga de fundações rasas e profundas. Dimensionamento 
geotécnico de fundações. Rebaixamento de lençol de água - dimensionamento e 
execução. Empuxos, Estruturas de contenção. Escavações e escoramentos. 
Projetos de aterros e cortes. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

  
Engenharia de 

Software e 
Sistemas de 
Informação 

 
 
 
 

Vaga 05 

Sistemas 
Integrados de 
Gestão 
Empresarial 

Requisitos de sistemas de integração corporativa. Arquitetura de sistemas de 
integração corporativa. Padrões de integração de sistemas. Aplicações de 
tecnologias de informação na cadeia de suprimento e na integração corporativas. 
Tipos de sistemas de integração corporativa: sistemas de planejamento dos 
recursos empresariais, sistemas de gestão do ciclo de vida de produtos, 
sistemas de gestão do relacionamento com o cliente, sistemas de informação 
inter-organizacionais e corporações virtuais. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Sistemas 
Integrados de 
Gestão 
Empresarial 

Requisitos de sistemas de integração corporativa. Arquitetura de sistemas de 
integração corporativa. Padrões de integração de sistemas. Aplicações de 
tecnologias de informação na cadeia de suprimento e na integração corporativas. 
Tipos de sistemas de integração corporativa: sistemas de planejamento dos 
recursos empresariais, sistemas de gestão do ciclo de vida de produtos, 
sistemas de gestão do relacionamento com o cliente, sistemas de informação 
inter-organizacionais e corporações virtuais. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Contagem 

Gestão de 
Serviços em TI 

Definição de Serviço de TI. Ciclo de Vida do Serviço. Biblioteca ITIL. Atividades e 
conceitos da Fase de Estratégia de Serviço e seus processos. Atividades e 
conceitos da Fase de Desenho de Serviço e seus processos. Atividades e 
conceitos da Fase de Transição de Serviço e seus processos. Atividades e 
conceitos da Fase de Operação de Serviço e seus processos. Atividades e 
conceitos da Fase de Melhoria de Serviço Continuada e seus processos. 

Noite 02 Sistemas de 
Informação 

São Gabriel 

Governança de 
Tecnologia da 
Informação 

Visão geral de Governança de TI. A importância da Governança de TI para os 
negócios e para a própria TI. Os principais frameworks e normas. Os marcos 
regulatórios nacionais e internacionais. A necessidade da adoção dos controles 
internos. Cobit. Conceitos de auditoria. Auditoria de sistemas de informação. 
Ambiente de auditoria. A pirâmide da tecnologia de auditagem. Processo de 
auditoria. A Auditoria interna e externa e sua importância na busca da 
conformidade e da governança. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

São Gabriel 

 
Filosofia 

 
Vaga 06 

Filosofia: 
Antropologia e 
Ética 

Concepções filosófico-antropológicas. O ser humano como ser no mundo e sua 
dimensão simbólico-cultural. A condição ética da ação humana. Questões éticas 
fundamentais e atuais, sociedade de consumo, diversidade étnica e desafios 
ecológicos. 

Noite 04 Biomedicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Filosofia: Razão e 
Modernidade 

As origens da Filosofia. A Filosofia como busca do conhecimento. Ciência e 
Filosofia: o surgimento da Modernidade, a racionalidade instrumental e o impacto 
das novas tecnologias. A questão do saber e da linguagem nas sociedades 
contemporâneas. 

Noite 04 Biomedicina Betim 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Filosofia 

 
Vaga 07 

Filosofia: Razão e 
Modernidade 

As origens da Filosofia. A Filosofia como busca do conhecimento. Ciência e 
Filosofia: o surgimento da Modernidade, a racionalidade instrumental e o impacto 
das novas tecnologias. A questão do saber e da linguagem nas sociedades 
contemporâneas. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 01 
Vaga com 
04 horas 
aulas 

Mestre 

 
Geografia 

 
 
 
 

Vaga 08 

Estágio 
Obrigatório: 
Geografia no 
Ensino 
Fundamental 

Acompanhamento e análise do ensino e da aprendizagem da Geografia no 
Ensino Fundamental. Acompanhamento da prática profissional dos professores 
de Geografia. Planejamento e regência de aulas no Ensino Fundamental. 

Tarde 02 Geografia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Estágio 
Obrigatório: 
Geografia no 
Ensino Médio 

Acompanhamento e análise do ensino e da aprendizagem da Geografia no 
Ensino Médio. Acompanhamento da prática profissional dos professores de 
Geografia. Planejamento e regência de aulas no Ensino Médio. 

Tarde 02 Geografia Coração 
Eucarístico 

Metodologia do 
Ensino da 
Geografia. 

Caracterização e problematização da prática pedagógica em Geografia, mediada 
por um referencial teórico da Ciência Geográfica. 

Tarde 04 Geografia Coração 
Eucarístico 

 
Medicina 

 
Vaga 09 

Práticas na 
Comunidade II: 
Infância e 
Adolescência 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à infância e adolescência. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da 
atenção primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 
aulas 

Mestre  

 
Medicina 

 
Vaga 10 

Semiologia 
Médica: 
Dermatologia 

Estudo das manifestações clínicas das doenças prevalentes da pele e seus 
anexos, sinais e sintomas, correlação clínico-patológica, métodos 
complementares de diagnóstico, diagnóstico clínico e diagnóstico diferencial. 
Manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 02 
Vagas com 
08 horas 
aulas cada 

Mestre 

 
Medicina 

 
Vaga 11 

Semiologia Médica 
Geral (Pediatria) 

Exame físico, anamnese, avaliação da saúde, formulação de hipóteses de 
diagnóstico e diagnóstico diferencial nas etapas do curso da vida de um 
paciente: gestação e parto, período neonatal, infância, adolescência, idade 
adulta e velhice. 

Diurno 09 
P 

Medicina Betim 01 
Vaga com 
09 horas 
aulas 

Mestre 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Medicina 

 
Vaga 12 

Semiologia 
Médica: Neurologia 

Estudo das manifestações clínicas das doenças prevalentes dos sistemas 
nervosos central e periférico, sinais e sintomas, correlação clínico-patológica, 
métodos complementares de diagnóstico, diagnóstico clínico e diagnóstico 
diferencial. 

Diurno 12 
P 

Medicina Betim 01 
Vaga com 
12 horas 
aulas 

Mestre 

 
Medicina 

 
Vaga 13 

Medicina da 
Família e 
Comunidade 

Estudo das nosologias prevalentes dentro do contexto familiar e participação dos 
membros na saúde preventiva, tendo como referência o médico para orientações 
e tratamentos necessários; desenvolvimento da prática e acompanhamento dos 
processos de prevenção, tratamentos e promoção da saúde. 

Diurno 12 
P 

Medicina Betim 04 
Vagas com 
12 horas 
aulas cada 

Mestre 

 
Medicina 

 
Vaga 14 

Internato 
Obrigatório II: 
Saúde Mental 

O programa do internato prevê a capacitação do aluno com ênfase nas seguintes 
áreas: abordagens terapêuticas em saúde mental, contexto das políticas de 
saúde mental no Brasil, Ética e Bioética na atenção em saúde mental, 
intervenção em Álcool, crack e outras drogas, planejamento e gestão de serviços 
em saúde mental, transtornos mentais na infância, adolescência, vida adulta e 
idosos, urgência, emergência e atenção à crise no campo da saúde mental, 
saúde mental e psiquiatria na atenção primária: matriciamento em saúde mental. 

Diurno 12 
P 

Medicina Betim 

03 
Vagas com 
12 horas 
aulas cada 

Mestre 

 
Medicina 

 
Vaga 15 

Semiologia 
Médica: 
Oftalmologia 

Estudo das manifestações clínicas das doenças prevalentes dos olhos e seus 
anexos, sinais e sintomas, correlação clínico-patológica métodos 
complementares de diagnóstico, diagnóstico clínico e diagnóstico diferencial. 

Diurno 12 
P 

Medicina Betim 01 
Vaga com 
12 horas 
aulas 

Mestre 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Odontologia 

 
 
 
 

Vaga 16 

Clínica Integrada I Atendimento em clínica odontológica com atenção integral ao paciente. Prática 
de                                                       diagnóstico, planejamento, tratamento, 
prevenção e manutenção de pacientes e termos de necessidades globais, dentro 
do nível de conhecimento acumulado pelo aluno. Relação entre dentística, 
oclusão, periodontia e cirurgia. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 09 
horas 
aulas 

Mestre 

Clinica integrada IV Atendimento em clínica odontológica com atenção integral ao paciente. Prática 
de diagnóstico, planejamento, tratamento, prevenção e manutenção de pacientes 
em termos de necessidades globais, dentro do nível de conhecimento 
acumulado pelo aluno. Relação entre dentística, oclusão, periodontia, cirurgia, 
endodontia, prótese total e parcial removível, prótese unitária e prótese parcial 
fixa. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

Clinica integrada V Atendimento em clínica odontológica com atenção integral ao paciente. Prática 
clínica procurando atender todas as necessidades de média complexidade do 
paciente 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

 
Odontologia 

 
 

Vaga 17 

Clinica integrada V Atendimento em clínica odontológica com atenção integral ao paciente. Prática 
clínica procurando atender todas as necessidades de média complexidade do 
paciente 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 09 
horas 
aulas 

Mestre Periodontia I Estudo da etiologia e diagnóstico das doenças periodontais. terapia periodontal 
conservadora. Tratamento de gengivites e bolsas moderadas 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

Periodontia II Tratamento das doenças periodontais a nível cirúrgico, dentro da competência 
do clínico geral. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

 
Odontologia 

 
 

Vaga 18 

Clinica integrada IV Atendimento em clínica odontológica com atenção integral ao paciente. Prática 
de diagnóstico, planejamento, tratamento, prevenção e manutenção de pacientes 
em termos de necessidades globais, dentro do nível de conhecimento 
acumulado pelo aluno. Relação entre dentística, oclusão, periodontia, cirurgia, 
endodontia, prótese total e parcial removível, prótese unitária e prótese parcial 
fixa. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 09 
horas 
aulas 

Mestre 
Clinica integrada V Atendimento em clínica odontológica com atenção integral ao paciente. Prática 

clínica procurando atender todas as necessidades de média complexidade do 
paciente 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

Prótese Fixa III Materiais dentários. Prótese fixa. Prótese sobre implantes. Encaixes. Execução 
repetitiva de próteses unitárias. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Odontologia 

 
 

Vaga 19 

Prótese Fixa II Planejamento de casos e confecção de próteses fixas unitárias. Confecção de 
núcleo metálico fundido. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 01 

Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Prótese Fixa III Materiais dentários. Prótese fixa. Prótese sobre implantes. Encaixes. Execução 
repetitiva de próteses unitárias. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

Prótese Parcial 
Removível 

Indicação, planejamento, execução e controle de próteses parciais removíveis. 
Materiais dentários relacionados a: materiais protéticos e restauradores indiretos 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

Prótese Total 
Removível 

Indicação, planejamento, execução e controle de próteses totais removíveis. 
Materiais dentários. 

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

 
Odontologia 

 
 

Vaga 20 

Odontologia Infantil 
I 

Fundamentos da clínica odontológica infantil. Aspectos psicológicos e clínicos do 
atendimento a pacientes na idade escolar. Desenvolvimento da oclusão sob o 
ponto de vista do paciente odontopediátrico. 

Noite 05 
(3t+2p) 

Odontologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Odontologia Infantil 
II 

Aspectos clínicos e psicológicos do atendimento de crianças em idade pré-
escolar. Pacientes com necessidades especiais. Odontologia para bebês. 
Ortodontia preventiva.      

Noite 03 Odontologia Coração 
Eucarístico 

 
Relações 

Internacionais 
 

 
Vaga 21 

Introdução às        
Relações  
Internacionais 

O campo de estudos das Relações Internacio-nais. Fundamentos histórico-
filosóficos das matrizes teóricas das Relações Internacionais. Conceitos 
fundamentais das Relações Internacionais. Sistema e Sociedade Internacionais. 
Técnicas de coleta, processamento e tratamento da informação científica em 
Relações Internacionais. 

Tarde 05 Relações 
Internacionais 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 
Introdução às  
Relações  
Internacionais 

O campo de estudos das Relações Internacio-nais. Fundamentos histórico-
filosóficos das matrizes teóricas das Relações Internacionais. Conceitos 
fundamentais das Relações Internacionais. Sistema e Sociedade Internacionais. 
Técnicas de coleta, processamento e tratamento da informação científica em 
Relações Internacionais. 

Tarde 05 Relações 
Internacionais 

Praça da 
Liberdade 

Teoria da Política 
Internacional 

Os fundamentos teóricos e filosóficos da análise dos fenômenos internacionais, 
transnacionais e globais. Guerra, paz, justiça, ordem, direito, nacionalismo, 
autodeterminação, intervenção, poder e ética. 

Tarde 04 Relações 
Internacionais 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Relações 

Internacionais 
 

 
 
 
 

Vaga 22 

Instituições  
Internacionais 

Processo de institucionalização, normas e regras internacionais. Dilemas de 
ação coletiva e o papel das instituições internacionais; Regimes Internacionais. 
Cooperação Internacional. Dilemas de coordenação e de cooperação nas 
relações internacionais contemporâneas. Bilateralismo e Multilateralismo. 

Tarde 04 Relações 
Internacionais 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as cinco 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Teorias de 
Integração 
Regional 

Região, Regionalismo e Integração Regional. O fenômeno do regionalismo e 
seus impactos sobre a dinâmica de integração regional. Teorias de Integração 
regional: o Pós-Guerra e a formação das teorias clássicas; a década de 1970 e a 
questão da viabilidade da integração; Pós-Guerra Fria e as abordagens 
contemporâneas; abordagens críticas. Níveis de Integração regional, agendas e 
atores: caráter supranacional e interestatal. Perspectivas não europeias de 
integração. 

Manhã 02 Relações 
Internacionais 

Coração 
Eucarístico 

Teorias de 
Integração 
Regional 

Região, Regionalismo e Integração Regional. O fenômeno do regionalismo e 
seus impactos sobre a dinâmica de integração regional. Teorias de Integração 
regional: o Pós-Guerra e a formação das teorias clássicas; a década de 1970 e a 
questão da viabilidade da integração; Pós-Guerra Fria e as abordagens 
contemporâneas; abordagens críticas. Níveis de Integração regional, agendas e 
atores: caráter supranacional e interestatal. Perspectivas não europeias de 
integração. 

Tarde 02 Relações 
Internacionais 

Coração 
Eucarístico 

Teorias de 
Integração 
Regional 

Região, Regionalismo e Integração Regional. O fenômeno do regionalismo e 
seus impactos sobre a dinâmica de integração regional. Teorias de Integração 
regional: o Pós-Guerra e a formação das teorias clássicas; a década de 1970 e a 
questão da viabilidade da integração; Pós-Guerra Fria e as abordagens 
contemporâneas; abordagens críticas. Níveis de Integração regional, agendas e 
atores: caráter supranacional e interestatal. Perspectivas não europeias de 
integração. 

Tarde 02 Relações 
Internacionais 

Praça da 
Liberdade 

Organizações  
Internacionais 

Origem, história e classificação. As organiza-ções internacionais como objeto de 
estudo em Relações Internacionais. A formação, o desenvolvimento e a dinâmica 
das organizações internacionais. A atuação das organizações internacionais em 
diferentes áreas temáticas das Relações Internacionais. Organizações regionais 
e não-governamentais internacionais. 

Tarde 02 Relações 
Internacionais 

Praça da 
Liberdade 

 
Teologia 

 
Vaga 23 

Exegese Bíblica X 
(literatura 
apocalítica e livro 
apocalipse) 

Introdução especial à Apocalíptica. Gênese e espírito da apocalíptica. O livro de 
Daniel. O livro do Apocalipse de João. 

Manhã 02 Teologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga com 
02 horas 
aulas 

Mestre 

P – Prática; T – Teórica; G – Grupo; A/S – Aulas Semanais. 
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2.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA 
 
2.1. Possuir habilitação legal para lecionar a matéria/disciplina objeto da seleção.  
 
2.2. Comprovar obtenção do título de Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, expedido por instituição 
credenciada por órgão competente, conforme titulação mínima especificada no quadro de vagas do item 1. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ter sido 
reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
2.3. Para a vaga do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, os candidatos deverão ter Graduação em  Arquitetura e Urbanismo. 
 

2.4. Para as vagas do Departamento de  Geografia, os candidatos deverão ter Graduação em  Geografia e comprovar experiência como docente na educação básica. 
 
2.5. Para as vagas do Departamento de Medicina, os candidatos  deverão ter graduação em Medicina e possuir Título de Residência Médica reconhecida pelo MEC ou de Especialista em Medicina 
reconhecido pela Sociedade de Especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira na especialidade específica da disciplina, com exceção para a vaga 14 onde os candidatos poderão ter 
graduação em Medicina ou Psicologia. 
 

2.6. Para as vagas do Departamento de Odontologia, os candidatos deverão ter Graduação em Odontologia. 
 

2.7. Para as vagas do Departamento de Relações Internacionais, os candidatos deverão ter Graduação em Relações Internacionais e Mestrado em Relações Internacionais ou em áreas de 
conhecimento correlatas. 

 
  3. INSCRIÇÕES 
 

3.1.  As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Departamento que está oferecendo as vagas, no endereço abaixo relacionado de segunda a sexta-feira. 
 
CAMPUS PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 – Belo Horizonte – Minas Gerais: 

 
• Departamento de Arquitetura – Prédio 47 – Secretaria Acadêmica ICS, sala 105 – no horário de 08h às 21horas; 
• Departamento de Ciência da Computação – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – no horário de 08h às 21horas(Acesso pela rampa); 
• Departamento de Educação Física – Prédio 25 – Secretaria do ICBS, sala 204 – no horário de 08h às 12h e de 14h as 20h; 
• Departamento de Engenharia Civil – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação– Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – no horário de 08h às 21horas(Acesso pela rampa); 
• Departamento de Filosofia – Prédio 04 – Secretaria Acadêmica IFTDJ, sala 204 – no horário de 08h às 12h e de 14h as 21h 
• Departamento de Geografia – Prédio 06 – Sala 131, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Odontologia – Prédio 25 – Secretaria do ICBS, sala 204 – no horário de 08h às 12h e de 14h as 20h; 
• Departamento de Relações Internacionais – Prédio 47 – Secretaria Acadêmica ICS, sala 105 – no horário de 08h às 21horas; 
• Departamento de Teologia – Prédio 04 – Secretaria Acadêmica IFTDJ, sala 204 – no horário de 08h às 12h e de 14h as 21h. 

 
CAMPUS PUC MINAS BETIM – Rua do Rosário, 1.081 – Bairro Angola - Betim - MG - CEP 32604-115 

• Departamento de Medicina – Prédio 08 – Recursos Humanos – Das 08h às 12h e 13h às 19horas; 
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Obs.: O requerimento de inscrição deverá ser preenchido, através da Internet, no seguinte endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes.  Em seguida, o candidato deverá imprimi-lo, assiná-lo e 
entregá-lo na secretaria do Departamento que está oferecendo vagas, nos horários de funcionamento especificados no item 3.1, junto com os documentos relacionados no item 3.7. 

3.2.   Os portadores de necessidades especiais (incluídos na Lei 8.213, de 24/07/1991) poderão fazer sua inscrição no mesmo local, período e horário previstos no item 3.1. Caso necessitem de 
condições especiais para a realização das provas, deverão requerê-las no ato da inscrição, oportunidade na qual farão constar do requerimento de inscrição a necessidade de que são 
portadores. 

 
3.2.1. Ao se inscrever, o candidato portador de necessidades especiais deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo que pretende ocupar com a necessidade especial de que é 

portador. 
 
3.2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão declarar, no requerimento de inscrição, a necessidade de que são portadores. 
 
3.3.     Deverá ser paga taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por vaga a que o candidato se inscrever. 
 
3.4.  O candidato que se inscrever a mais de uma vaga fará as correspondentes provas escritas no máximo em 2(duas) horas, tendo em vista a coincidência do horário. O mesmo deverá informar 

em qual departamento/vaga irá fazer as provas, tendo em vista o local de realização ser distinto. 
   
3.5.  O candidato deverá preencher requerimento e apresentar documentação em separado para cada vaga a que se inscrever. 
 
3.6.   Ficam vedadas inscrição condicional e juntada de documentos, encerrado o prazo de inscrição. 
 
3.6.1 Não serão aceitas inscrições enviadas via correio. 
 

 
3.7. Documentos: 

 
3.7.1. Requerimento dirigido ao Reitor, em formulário próprio (ficha de inscrição), disponível na página da PUC Minas, endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes .  
 
3.7.2. Curriculum Lattes, contendo informações comprovadas por documentos hábeis, sobre a formação acadêmica e atividades científicas, profissionais e/ou artísticas, pesquisas e publicações.  

Caso o candidato tenha experiência docente em curso superior por pelo menos 2 anos, deverá anexar comprovantes. 
 
3.7.3.  Diploma de curso superior, devidamente registrado, acompanhado do respectivo Histórico Escolar que comprove a habilitação do candidato para lecionar a matéria/disciplina objeto da 

seleção. 
 

3.7.4. Comprovante de obtenção do Título de Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, expedido por instituição 
credenciada por órgão competente. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ser reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
3.7.5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), por vaga a que o candidato se inscrever.  O candidato deverá acessar a página da PUC 

Minas, através da Internet, no endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes e imprimir o boleto para pagamento em qualquer agência bancária, em seu horário normal de 
funcionamento.  O comprovante original de pagamento deverá ser anexado ao requerimento de inscrição. 
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Obs: 

 
1.  as citações do Curriculum Lattes, sem comprovação, não serão consideradas; 
2.  de cada publicação citada, juntar um exemplar ou cópia;  
3.  a documentação apresentada pelos candidatos não selecionados ficará à disposição dos interessados na PRORH/Seleção de Docentes, prédio 03, 2º andar, na PUC Minas Coração 

Eucarístico, Av. Dom Jose Gaspar nº 500, Belo Horizonte - MG, de 01/08/2017 a 15/08/2017. Não sendo procurada até o final desse prazo, será incinerada. 
 

4. EXAME DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO 
 

4.1. A Comissão Central de Pessoal Docente terá até o dia 09/06/2017, para julgar a regularidade dos documentos apresentados e remetê-los, através da Pró-reitoria de Recursos Humanos, às 
Comissões de Seleção. 

 
4.2. O candidato será cientificado do deferimento ou do indeferimento da inscrição, por e-mail e/ou por telefone. 
 
4.3. O indeferimento da inscrição não dará ao candidato direito à devolução da taxa de inscrição. 

 
5. INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

5.1. O Processo de Seleção realizar-se-á mediante avaliação de: 
 
I - avaliação da aptidão do candidato para o exercício do magistério superior na Universidade; 
II - avaliação de títulos; 
III - prova escrita de conhecimento; 
IV - prova didática: aula ministrada sobre um ou mais temas concernentes às atividades a que se refere à vaga, afetas ao campo de conhecimento do departamento; 
V - entrevista versando sobre: 
a) o currículo Lattes do candidato; 
b) as atividades correspondentes à vaga que se pretende preencher; 
c) a natureza jurídica da Universidade e a sua vinculação com a Igreja Católica; 
d) os fins e princípios da Universidade 
VI - submissão a concessão da missio canonica, quando se tratar de candidato ao preenchimento de vaga que envolve disciplina concernente à fé, à moral, à teologia e à formação religiosa, bem 
como de docente da linha de formação presbiteral do Curso de Filosofia. 
 

5.1.1 - Os procedimentos a que se referem aos itens I, III, IV, V e VI terão caráter eliminatório. Para a avaliação de aptidão, prevista no item “5.1.I” a Universidade poderá contratar organização 
externa. 
5.2 - A comissão de seleção estabelecerá os critérios de avaliação a serem adotados no processo de seleção externa. 
 
5.3. O Processo de Seleção será realizado através das seguintes etapas: 
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Primeira etapa:  
 
a) prova escrita de conhecimento, de caráter eliminatório, em 20/06/2017, às 09:00 horas, no endereço correspondente ao local de inscrição,  previsto no item 3.1.; 

 
 

Obs: Os candidatos deverão comparecer ao local de inscrição, em 23/06/2017 a partir das 16 horas, para tomarem conhecimento do resultado da primeira etapa, o tema da matéria para a aula do 
candidato e da escala de datas e horários da segunda etapa. 

 
Segunda etapa:  

 
Dias 26/06/2017 a 07/07/2017: Avaliação de Aptidão do candidato para exercício do magistério superior na Universidade. 
Dias 26/06/2017 a 30/06/2017: Aplicação da Prova Didática (teórica e/ou prática), realização de Entrevista, e Exame de Títulos apresentados pelos candidatos.  

 
O local, data e horário da Avaliação de Aptidão, da Entrevista, e da Prova Didática serão divulgados juntamente com a relação dos candidatos aprovados para a segunda etapa. A avaliação de 
Aptidão poderá ser efetivada por organização contratada para este fim pela Universidade.  
 

 
6. PROCEDIMENTOS 

 
6.1. Para a prova escrita de conhecimento serão abordados um ou mais temas da ementa da matéria/disciplina objeto da seleção, a critério da Comissão. A prova terá duração máxima de 2(duas) 

horas.  
 

6.2. Para a prova didática, será determinado, a critério da Comissão, um tema da ementa da matéria/disciplina para a aula do candidato que será divulgado junto com o resultado da prova escrita. 
A aula terá duração de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) minutos, a critério da Comissão. Será pública, não podendo ser assistida pelos demais candidatos. 

 
6.3. Para a entrevista: a entrevista versará sobre os elementos do Curriculum Lattes do candidato, sobre a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção e sobre a natureza e os fins da PUC 

Minas. 
 

7. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

7.1. Concluídos os trabalhos, a Comissão de Seleção encaminhará à Pró-reitoria de Recursos Humanos, a ata do resultado da seleção referente ao item 5.1(II, III, IV e V), com a indicação dos 
candidatos considerados aptos ao preenchimento da(s) vaga(s), por ordem de classificação. Após verificação do item 5.1( I  e VI ) o resultado final será encaminhado, pela Pró-reitoria de 
Recursos Humanos, ao Reitor para homologação. 

 
7.2. Na desistência ou impossibilidade de o(s) candidato(s) assumir(em) a(s) vaga(s), esta(s) será(ão) ocupada(s) por outro(s) dos candidatos considerados aptos ao seu preenchimento, 

observada a ordem de classificação. 
 

7.2.1. Os candidatos aprovados em mais de uma vaga deverão assumir integralmente todas as aulas propostas, caso não seja possível por coincidência de horária e/ou o limite de 30 
(trinta) horas-aula semanais, estes deverão optar por uma das vagas. 

 
7.3. O resultado final do Processo de Seleção será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos, até o dia 13/07/2017, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes e no 

Departamento em que foram oferecidas as vagas.  Será dada ciência do resultado final do Processo de Seleção ao candidato. 
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7.4. Os candidatos considerados aptos ao preenchimento das vagas e não convocados formarão um cadastro de reserva, por ordem de classificação, observado o período de validade fixado pelo 

Edital, podendo ser convocados para preencher as citadas vagas, sem que haja novo Processo de Seleção Externa. 
 

7.5.  No caso de erro material ou flagrante irregularidade formal no Processo de Seleção Externa, caberá recurso ao Reitor, devidamente fundamentado, nos termos do Regimento Geral da 
Universidade, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da divulgação do resultado final. 

7.6.  Não será passível de reapreciação o mérito da decisão da Comissão Examinadora no Processo de Seleção Externa. 
 
 

8. INFORMAÇÕES FINAIS: 
 

8.1. O candidato que tiver seu nome indicado para o preenchimento da vaga deverá entregar a documentação admissional no período de 13/07/2016 a 31/07/2017, na Pró-reitoria de Recursos 
Humanos, prédio 03, 2º andar, da PUC Minas no Coração Eucarístico sob pena de perda do direito à vaga. 

 
8.2. Tendo o candidato contrato de emprego em vigor com a entidade mantenedora da Universidade, o número total de aulas que ele poderá assumir, consideradas as já previstas no contrato em 

vigor, não poderá ultrapassar o limite de 30 (trinta) horas-aula semanais. 
 
8.3.  A documentação admissional a que se refere o item 8.1 é a seguinte: 
 
� 01 fotos coloridas 3x4 (roupa escura, fundo branco, iguais e atuais), com nome legível no verso de cada foto; 
� Carteira de Trabalho; 
� Declaração de contribuição ao INSS correspondente ao teto máximo, se for o caso; 
� Exame médico admissional. 
 
Cópia dos documentos: 

 
� Certidão de Nascimento, Casamento, ou Averbação de Divórcio - situação civil atual; 
� Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa do Serviço Militar (homens até 45 anos); 
� Cartão PIS ou PASEP. Se não tiver o cartão ou não tiver sido cadastrado, obter comprovante junto à Caixa Econômica Federal;   

 � Comprovante de Desconto da Contribuição Sindical, (contracheque ou cópia da página da Carteira de Trabalho com anotação), se for o caso; 
   � Título de eleitor com comprovante de comparecimento à última eleição, ou documento do T.R.E. de regularidade perante à Justiça Eleitoral. 

� Carteira de Identidade; 
� CPF; 
� Comprovante de endereço com CEP (conta de água, energia elétrica ou telefone, dos últimos 30 dias). 

 
8.4. Para ser contratado, o professor selecionado deverá preencher ainda as demais condições para admissão, especialmente ser considerado apto no exame de saúde e obter o Laudo de 

Segurança do Trabalho (realizado após o exame médico admissional, no prédio 03, 2º andar, Av. Dom José Gaspar, 500, Bairro Coração Eucarístico).  O exame médico admissional deverá 
ser previamente agendado no Posto Médico da Unidade para o qual o candidato fez o processo de seleção, imediatamente após a publicação do resultado da seleção. 

 
8.5. A contratação se fará inicialmente em caráter experimental, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, ao final do qual a Câmara do Departamento se manifestará a respeito do ingresso do 
professor na carreira docente, sem prejuízo da possibilidade de seu contrato ser resilido a qualquer tempo. 
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8.6. O Processo de Seleção terá validade até 31 de julho de 2018. 
 
8.7. Tabela de salário-aula (valores praticados no 1º semestre de 2017). 

 
 

 
    8.8. Início do 2º semestre letivo de 2017: dia 01 de agosto de 2017. 
 
Belo Horizonte, 19 de maio de 2017. 
 
 
Prof. Sérgio Silveira Martins       Prof. Ronaldo Rajão Santiago                                                                       
Pró-reitor de Recursos Humanos da PUC Minas   Secretário Geral da PUC Minas      

CATEGORIA VALOR SALÁRIO-AULA 
Assistente I R$ 53,20 
Adjunto I R$ 64,52 


