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EDITAL Nº 53/2022 

PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 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                                 27/05/2022 a 08/06/2022  

1 – QUADRO DE VAGAS  

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Ciência da 
Computação 

 
Vaga 01 

Algoritmos e Estruturas 
de Dados 

Recursividade. Introdução à Análise de Algoritmos. Ordenação e pesquisa em memória 
principal. Tipos abstratos de dados lineares e flexíveis. Árvores. Balanceamento de 
árvores. Tabelas e Dicionários. 

Noite 08 
Sistemas de 
Informação 

Barreiro 
01 

Vaga para 
as duas 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática Fundamentos de 
Projeto e Análise de 

Algoritmo 

Fundamentos de análise de algoritmos. Análise de algoritmos. Técnicas de Projeto de 
Algoritmos. Teoria da Complexidade. Noite 02 

Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

 

Ciência da 
Computação 

 
Vaga 02 

Algoritmos em Grafos 
Representação, caminhos, busca, árvores, conectividade, isomorfismo, planaridade, 
coloração, particionamento e fluxo em redes. Prova e demonstração de teoremas. 
Modelagem de problemas. 

Noite 04 
Sistemas de 
Informação 

Betim 
01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 

Algoritmos em Grafos 
Representação, caminhos, busca, árvores, conectividade, isomorfismo, planaridade, 
coloração, particionamento e fluxo em redes. Prova e demonstração de teoremas. 
Modelagem de problemas. 

Noite 04 
Sistemas de 
Informação 

Contagem 

Desenvolvimento de 
Aplicações Móveis 

Fundamentos de computação móvel. Computação ubíqua e pervasiva. Modelos de 
arquiteturas para aplicações móveis. Problemas e limitações relacionados à mobilidade 
e à modalidade de comunicação. Middlewares para aplicações móveis. Linguagens, 
ambientes e ferramentas para o desenvolvimento de aplicações móveis. 

Noite 02 
Sistemas de 
Informação 

Contagem 

 

Ciência da 
Computação 

 
Vaga 03 

Teoria dos Grafos e 
Computabilidade 

Lógica, relações de equivalência, funções e conjuntos. Prova e demonstração de 
teoremas. Estruturas de dados para grafos, caminhos, busca, árvores, conectividade, 
isomorfismo, planaridade, coloração, particionamento, modelagem de problemas e fluxo 
em redes. 

Tarde 04 
Ciência da 

Computação 
Coração 

Eucarístico 
01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 
Teoria dos Grafos e 

Computabilidade 

Lógica, relações de equivalência, funções e conjuntos. Prova e demonstração de 
teoremas. Estruturas de dados para grafos, caminhos, busca, árvores, conectividade, 
isomorfismo, planaridade, coloração, particionamento, modelagem de problemas e fluxo
em redes. 

Manhã 04 
Engenharia de 

Software 
Praça da 
Liberdade 

Algoritmos em Grafos 
Representação, caminhos, busca, árvores, conectividade, isomorfismo, planaridade, 
coloração, particionamento e fluxo em redes. Prova e demonstração de teoremas. 
Modelagem de problemas. 

Manhã 04 
Sistemas de 
Informação 

São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Ciência da 
Computação 

 
Vaga 04 

Processamento e 
Análise de Imagens 

Percepção visual e o processo de reconhecimento de imagens. Fundamentos de cor. 
Aquisição, digitalização e representação de imagens. Transformadas e filtros no 
domínio do espaço e da frequência. Operações geométricas e radiométricas. Realce, 
operadores conexos e segmentação de imagens. Descritores e classificadores de 
padrões. Aprendizado de máquina aplicado à análise de imagens. 

Noite 04 
Engenharia de 
Computação 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 

as duas 
disciplinas 

com 10 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 
Algoritmos e Estruturas 

de Dados II 

Somatórios. Fundamentos de análise de algoritmos. Ordenação e pesquisa em 
memória principal. Tipos abstratos de dados lineares e flexíveis. Árvores.
Balanceamento de árvores. Tabelas e Dicionários. 

Noite 06 
Engenharia de 
Computação 

Coração 
Eucarístico 

 

Ciência da 
Computação 

 
Vaga 05 

Pipeline de Render 
Gráfico 

Introdução à computação gráfica, modelo de pipeline fixo e programável, interpolação. 
Visualização bidimensional e tridimensional. Transformações geométricas e afins. 
Representação tridimensional de objetos: curvas e superfícies. Representação de cena: 
volumétrica, hierárquica e em árvore. Modelos de iluminação local (Phong) e global 
(Raytracing, Path-tracing, Voxel Based Illumination) e conceitos de render baseado 
física (PBR). Geração procedural de geometria e texturas, perlin noise e fractais. 
Conceitos de shaders e suas aplicações em jogos digitais. Técnicas de efeitos de pós-
processamento e suas aplicações em jogos digitais. Algoritmos de render avançados: 
passos de render, deferred rendering, shadow mapping e volumétrico, bloom, motion 
blur entre outros. 

Manhã 04 Jogos Digitais 
Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 

Produção de Jogos - 
Física e Simuladores 

Abstração de dados polimorfismo, delegate e interfaces. Padrões de projeto aplicados a 
jogos digitais. Máquinas de estados aplicada no controle de ciclos de animação. 
Aplicação de técnicas de otimização de processamento computacional e gráfico em 
motores de jogos. Aplicação algoritmos de inteligência artificial. Utilização de um motor 
de jogos para produção de um jogo. Áreas de conhecimento gerenciais da qualidade, 
das comunicações, das aquisições, dos recursos e das partes interessadas. Suporte 
prático ao desenvolvimento do trabalho interdisciplinar do período. 

Manhã 02 Jogos Digitais 
Praça da 
Liberdade 

Pipeline de Render 
Gráfico 

Introdução à computação gráfica, modelo de pipeline fixo e programável, interpolação. 
Visualização bidimensional e tridimensional. Transformações geométricas e afins. 
Representação tridimensional de objetos: curvas e superfícies. Representação de cena: 
volumétrica, hierárquica e em árvore. Modelos de iluminação local (Phong) e global
(Raytracing, Path-tracing, Voxel Based Illumination) e conceitos de render baseado 
física (PBR). Geração procedural de geometria e texturas, perlin noise e fractais. 
Conceitos de shaders e suas aplicações em jogos digitais. Técnicas de efeitos de pós-
processamento e suas aplicações em jogos digitais. Algoritmos de render avançados: 
passos de render, deferred rendering, shadow mapping e volumétrico, bloom, motion 
blur entre outros. 

Noite 04 Jogos Digitais São Gabriel 

 

 

 

 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-reitoria de Recursos de Humanos 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3

 

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Ciência da 
Computação 

 
Vaga 05 

(Continuação) 

Produção de Jogos - 
Física e Simuladores 

Abstração de dados polimorfismo, delegate e interfaces. Padrões de projeto aplicados a 
jogos digitais. Máquinas de estados aplicada no controle de ciclos de animação. 
Aplicação de técnicas de otimização de processamento computacional e gráfico em 
motores de jogos. Aplicação algoritmos de inteligência artificial. Utilização de um motor 
de jogos para produção de um jogo. Áreas de conhecimento gerenciais da qualidade, 
das comunicações, das aquisições, dos recursos e das partes interessadas. Suporte 
prático ao desenvolvimento do trabalho interdisciplinar do período. 

Noite 02 Jogos Digitais São Gabriel 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 

 

Ciência da 
Computação 

 
Vaga 06 

Visual Effects 

Acabamento estético e técnicas de feedback em jogos digitais. Semiótica e abstração 
gráfica. Construção de sistemas e templates de partícula para simulação de efeitos 
naturais e fantásticos. Fundamentos de motion graphics e motion shapes. Técnicas de 
Animação 2D e 3D, Pré-render, e Timing. Game feel e game juice, e shaders de
câmera. 

Manhã 08 Jogos Digitais 
Praça da 
Liberdade 01 

Vaga para 
as duas 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 

Visual Effects 

Acabamento estético e técnicas de feedback em jogos digitais. Semiótica e abstração 
gráfica. Construção de sistemas e templates de partícula para simulação de efeitos 
naturais e fantásticos. Fundamentos de motion graphics e motion shapes. Técnicas de 
Animação 2D e 3D, Pré-render, e Timing. Game feel e game juice, e shaders de 
câmera. 

Noite 04 Jogos Digitais São Gabriel 

 

Comunicação 
Social 

 
Vaga 07 

Teoria da 
Comunicação 

Origens dos estudos de comunicação na antiguidade. Teorias clássicas das principais 
escolas: EUA, Alemanha, França, Inglaterra e América Latina. Meios de comunicação 
de massa, a sociedade e os paradigmas da comunicação. 

Manhã 04 
Publicidade e 
Propaganda 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 

as três 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em 

Publicidade e 
Propaganda 

Mestre em 
Comunicação 

Social 

Redação Publicitária 

Os elementos persuasivos empregados na criação do texto publicitário e seu uso nas 
diferentes mídias. Aplicação prática de recursos textuais na criação de mensagens 
publicitárias. Textos racionais e emocionais na construção da mensagem publicitária. 
Criação de conteúdo para mídias e redes sociais e relacionamento com o usuário. 

Manhã 04 

 
Publicidade e 
Propaganda 

 

Poços de 
Caldas 

Fundamentos de 
Publicidade 

Conceito de publicidade e propaganda: origem, trajetória histórica e aplicações 
contemporâneas. Tipos de peças, campanhas e ações publicitárias. Campos de 
atuação e possibilidades de mercado. A agência, suas funções e processos. Relação 
entre anunciante, agência e veículo. Inserção do profissional de publicidade na 
sociedade, seu papel e responsabilidades. 

Manhã 04 
Publicidade e 
Propaganda 

Poços de 
Caldas 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Engenharia Civil 
 

Vaga 08 

Hidráulica e Projetos 
em Condutos Forçados 

Escoamento em condutos forçados: perda de carga, linha piezométrica, condutos 
equivalentes e redes de condutos. Instalações elevatórias. Normas técnicas. Projeto de 
instalações prediais de água fria. Projeto de instalações prediais de água quente. 
Instalações prediais de proteção contra incêndio. 

Manhã 

 
04 
 

Engenharia Civil 
Coração 

Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 

com 16 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em 

Engenharia 
Civil 

Mestre em 
Engenharia 

Civil 

Hidráulica e Projetos 
em Condutos Forçados 

Escoamento em condutos forçados: perda de carga, linha piezométrica, condutos
equivalentes e redes de condutos. Instalações elevatórias. Normas técnicas. Projeto de 
instalações prediais de água fria. Projeto de instalações prediais de água quente. 
Instalações prediais de proteção contra incêndio. 

Noite 

 
04 
 

 
Engenharia Civil 

 

 
Coração 

Eucarístico 
 

Hidráulica e Projetos 
em Condutos Livres 

Escoamento em condutos livres: energia e controle hidráulico, escoamentos uniforme, 
gradualmente variado e bruscamente variado, estruturas hidráulicas de condução. 
Normas técnicas. Projeto de instalações prediais de esgoto sanitário. Projeto de 
instalações prediais de águas pluviais. 

    
Noite 

 

 
04 

 
Engenharia Civil 

 
Coração 

Eucarístico 
 

Hidráulica e Projetos 
em Condutos Livres 

Escoamento em condutos livres: energia e controle hidráulico, escoamentos uniforme, 
gradualmente variado e bruscamente variado, estruturas hidráulicas de condução. 
Normas técnicas. Projeto de instalações prediais de esgoto sanitário. Projeto de 
instalações prediais de águas pluviais. 

 
Noite 

 
04 

 
Engenharia Civil 

 
São Gabriel 

 

Engenharia de 
Software e 

Sistemas de 
Informação 

 
Vaga 09 

Bancos de Dados 

Conceitos de gerenciamento de bancos de dados. Arquitetura de um SGBD. Modelo de 
dados. Modelo de bancos de dados. Linguagens de definição, manipulação e controle 
de dados. Álgebra Relacional. Normalização e projeto físico de bancos de dados. 
Segurança. 

Noite 02 
Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

01 
Vaga para 

as três 
disciplinas 

com 10 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 

Processos e Qualidade 
de Software 

Conceitos de processos e produtos. Modelos de processos de software. Processos 
Dirigidos por Planos. Processos Ágeis. Introdução às estimativas de software. 
Definição, personalização, institucionalização e avaliação de processos de 
desenvolvimento de software. Qualidade de Software: normas e modelos de maturidade 
de processo de desenvolvimento de software. Avaliação de Qualidade e Certificação. 
Melhoria contínua. 

Noite 04 
Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

Tecnologias de Bancos 
de Dados 

Otimização de consultas. Gerência de transação e controle de concorrência. 
Recuperação de falhas. Aspectos operacionais. Conceitos de Bancos de Dados 
Orientados a Objetos e Objeto-Relacionais. Bancos de dados apoiados na Web. 
Conceitos de dados não estruturados. Direções recentes em bancos de dados na Web.
Introdução SGBD NoSql. 

Noite 04 
Sistemas de 
Informação 

Barreiro 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Engenharia de 
Software e 

Sistemas de 
Informação 

 
Vaga 10 

Tecnologias da 
Informação e do 
Conhecimento 

Estratégia e Inteligência Competitiva. Modelo da inteligência Competitiva. Sistema de 
inteligência competitiva. Ética e Informação. Integração da Inteligência Competitiva com 
a Gestão do Conhecimento. Sociedade do Conhecimento. Processos de Gestão da 
Informação. Tecnologias de Informação para Apoio a Projetos de Gestão da Informação 
e do Conhecimento. 

Noite 04 
Sistemas de 
Informação 

Betim 

01 
Vaga para 

as três 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 

Engenharia de 
Requisitos de Software 

Conceitos de Engenharia de Software. Conceitos e tipos de Processos de Software.
Engenharia de requisitos. Métodos e técnicas para análise e especificação de 
softwares.  
Introdução às estimativas de software. 

Noite 04 
Sistemas de 
Informação 

Contagem 

Tecnologias da 
Informação e do 
Conhecimento 

Estratégia e Inteligência Competitiva. Modelo da inteligência Competitiva. Sistema de 
inteligência competitiva. Ética e Informação. Integração da Inteligência Competitiva com 
a Gestão do Conhecimento. Sociedade do Conhecimento. Processos de Gestão da 
Informação. Tecnologias de Informação para Apoio a Projetos de Gestão da Informação 
e do Conhecimento. 

Noite 04 
Sistemas de 
Informação 

Contagem 

 

Engenharia de 
Software e 

Sistemas de 
Informação 

 
Vaga 11 

Teste de Software 

Fundamentos de testes. Níveis de testes. Tipos de testes. Técnicas de projeto de 
testes. Ferramentas de suporte a testes. Automatização de testes. Projeto de casos de 
teste. Planos de testes. Gerenciamento do processo de testes. Registro e 
acompanhamento de problemas. Técnicas de verificacão e validação de sistemas. 

Noite 04 Eng. de Software 
Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga para 

as duas 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática Fundamentos de 
Análise e 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Conceitos de sistemas. Componentes e relacionamentos de sistemas. Conceitos 
básicos de Engenharia de Software. Conceitos e tipos de processos de análise e 
desenvolvimento de sistemas. Processos clássicos e ágeis de desenvolvimento de 
sistemas. Atividades e artefatos para Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Manhã/ 
Noite 

08 
Análise e 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

São Gabriel 

 

Engenharia de 
Software e 

Sistemas de 
Informação 

 
Vaga 12 

Trabalho 
Interdisciplinar: 
Aplicações para 
Sustentabilidade 

lanejamento do projeto de software. Detalhamento dos requisitos de um software. 
Produc ̧ão de artefatos de projeto e desenvolvimento de software. Interac ̧ão com a 
prática de extensão na finalidade do desenvolvimento dos artefatos de software 
aplicados a projetos. 

Noite 02 
Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

01 
Vaga para 

as três 
disciplinas 

com 10 
horas 
aulas 

Bacharelado 
em curso da 

área de 
Informática 

Mestre na 
área de 

Informática 
Desenvolvimento Web 

Full Stack 

Design da experiência do usuário, requisitos e projeto de aplicações, metodologias 
ágeis, cultura e práticas DevOps, padrões Web, tecnologias web front-end: frameworks 
de front-end (React, Flux, Redux), aplicações móveis com React Native. Tecnologias 
web back-end: plataforma Node.JS, Phyton Django, bancos de dados relacionais e não 
relacionais, arquitetura de back-end: distribuição de camadas, persistência, segurança, 
escalabilidade, estilos arquiteturais, APIs e Web services, Cloud Computing. 

Manhã/ 
Noite 

04 
Análise e 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

São Gabriel 

Trabalho 
Interdisciplinar - 
Aplicações Web 

Desenvolvimento de uma aplicação Web front end usando um processo incremental e 
iterativo. Trabalho e avaliação em equipe. 

Manhã/ 
Noite 

04 
Análise e 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Fisioterapia 
 

Vaga 13 

Fisioterapia em 
Unidade e Terapia 

Intensiva 

Conhecimento teórico do contexto da atuação da fisioterapia na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). compreendendo os conteúdos sobre as competências técnicas quanto 
ao manuseio de equipamentos e aplicação de manobras fisioterapêuticas, considerando 
os aspectos éticos e críticos do exercício da Fisioterapia em UTI. 

Manhã 02 Fisioterapia 
Poços de 
Caldas 01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Graduação em 
Fisioterapia 

Mestre na 
área da 
saúde 

Estágio Obrigatório I: 
Pneumologia 

Prática fisioterapêutica supervisionada e direcionada à reabilitação, em nível 
ambulatorial, das condições patológicas que afetem as funções respiratórias de adultos 
e crianças. 

Manhã 04 Fisioterapia 
Poços de 
Caldas 

Estágio Obrigatório II: 
Hospital Geral 

Prática fisioterapêutica supervisionada e direcionada à reabilitação de pacientes 
hospitalizados por diversas condições patológicas, internados nos diferentes setores 
hospitalares 

Manhã 06 Fisioterapia 
Poços de 
Caldas 

 

Medicina 
 

Vaga 14 

Práticas na 
comunidade I: 

gestação e nascimento 
– campo 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à gestação e ao parto. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão. 
 

 
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 15 

Práticas na 
comunidade I: 

gestação e nascimento 
- treinamento de 

habilidades 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à gestação e ao parto. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão.  
 

 
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 16 

Práticas na 
comunidade II: infância 

e adolescência – 
campo 

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. Contempla, dentre as suas atividades, 
a realização de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 

 
Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
 

Vaga 17 

Práticas na 
comunidade II: infância 

e adolescência – 
treinamento de 

habilidades 

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. Contempla, dentre as suas atividades, 
a realização de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 18 

Práticas na 
comunidade III: adultos 

– campo 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à idade adulta. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 19 

Práticas na 
comunidade III: adultos 

– treinamento de 
habilidades 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à idade adulta. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 20 

Práticas na 
comunidade IV: idosos 

– campo 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à terceira idade. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
 

Vaga 21 

Práticas na 
comunidade IV: idosos 

– treinamento de 
habilidades 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à terceira idade. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 22 

Medicina da familia 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.  
 

Integral 12 Medicina Betim 

05 
Vagas com 

12 horas 
aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 23 

Semiologia médica 
geral: campo (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.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 24 

Semiologia médica 
geral: campo (clínica 

médica) 

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.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 25 

Semiologia médica 
geral: campo 
(ginecologia e 

obstetrícia) 

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.  
 

Integral 08 Medicina Betim 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
 

Vaga 26 

Medicina da familia 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.  
 

Integral 12 Medicina Contagem 

03 
Vagas com 

12 horas 
aulas 

Graduação em 
Medicina 

2 vagas 
para 

Especialista 
na área da 
saúde e 1 
vaga para 
Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 27 

Práticas na 
comunidade IV: idosos 

– campo 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à terceira idade. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Contagem 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 28 

Práticas na 
comunidade IV: idosos 

– treinamento de 
habilidades 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à terceira idade. 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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização 
de práticas de extensão.  
 

Integral 08 Medicina Contagem 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Mestre na 
área da 
saúde 

 

Medicina 
 

Vaga 29 

Semiologia Médica:  
Pneumologia 

Estudo das manifestações clínicas das doenças prevalentes dos pulmões e da árvore 
brônquica, sinais e sintomas, correlação clínico-patológica, métodos complementares 
de diagnóstico, diagnóstico clínico e diagnóstico diferencial. 
 

Integral 08 Medicina 
Poços de 
Caldas 

01 
Vaga com 
08 horas 

aulas 

Graduação em 
Medicina 

Especialista 
na área da 

saúde 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
 

Vaga 30 

Medicina de 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. 

Integral 08 Medicina 
Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 

as duas 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Graduação em 
Medicina 

Especialista 
na área da 

saúde 
Saúde Mental 

Estudo da gênese e da construção do Projeto de Reforma Psiquiátrica Brasileira, com 
ênfase em movimentos de Reforma após a II Guerra Mundial. Estruturação dos serviços 
de Saúde Mental segundo a legislação específica em vigor no Brasil. Papel do médico 
generalista nas noções de saúde mental na Atenção Primária. 

Integral 04 Medicina 
Poços de 
Caldas 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 31 

Clínica Cirúrgica de 
Pequenos Animais 

Estudo do diagnóstico e tratamento das afecções passíveis de intervenção cirúrgica, 
nos animais domésticos de pequeno porte. Realização das intervenções indicadas. 

Integral 06 
Medicina 

Veterinária 
Poços de 
Caldas 

      01 
Vaga para 

as duas 
disciplinas 

com 10 
horas 
aulas 

Graduação em 
Medicina 

Veterinária 

Doutor na 
área da 
saúde Obstetrícia Veterinária 

Gestação, parto e puerpério nos animais domésticos e práticas das principais 
intervenções cirúrgicas na fêmea e no feto. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Poços de 
Caldas 

 

Odontologia 
 

Vaga 32 

Introdução à 
Odontologia 

História da profissão. Campos e formas de atuação do cirurgião-dentista 
(especialidades e profissionais da equipe de saúde bucal). Acolhimento a pacientes. 
Conceitos e fundamentos básicos para o atendimento na clínica odontológica 
relacionados à biossegurança e à ergonomia. 

Integral 02 Odontologia 
Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 

as duas 
disciplinas 

com 06 
horas 
aulas 

Graduação em 
Odontologia 

Doutor na 
área da 
saúde 

Anatomia de Cabeça e 
Pescoço 

Estudo morfológico da vascularização, inervação, estruturas ósseas, articulares e 
musculares da cabeça e do pescoço, compreendendo a integração destas nas funções 
do sistema estomatognático. 

Integral 04 
Ciências 

Biológicas 
Poços de 
Caldas 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Graduação 

Exigida 
Titulação 
Mínima 

 

Psicologia 
 

Vaga 33 

Psicometria 

Fundamentos dos métodos quantitativos na pesquisa em Psicologia. Noções de 
estatística descritiva e inferencial aplicadas à Psicologia. Instrumentos e procedimentos 
de coleta e análise de dados quantitativos.  A mensuração em Psicologia: definição e 
histórico. Fundamentos epistemológicos da medida em geral e da medida em 
Psicologia. Noções de estatística aplicada à avaliação psicológica. Fundamentos 
teóricos e estatísticos envolvidos na construção de testes psicológicos: precisão, 
validade e normas de padronização dos resultados. 

Noite 04 Psicologia Barreiro 

01 
Vaga para 

as três 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Graduação em 
Psicologia 

Mestre em 
Psicologia Neuropsicologia 

Estudo da Neuropsicologia e de suas aplicações, correlacionando funcionamento 
cerebral, cognição e comportamento. Fundamentos do uso da avaliação e da 
reabilitação neuropsicológica. Instrumentos utilizados na avaliação neuropsicológica, 
com ênfase nas Escalas Wechsler de Inteligência. 

Tarde 04 Psicologia 
Praça da 
Liberdade 

Teoria do 
Desenvolvimento da 

Criança 

Constituição histórica, social e cultural da infância. História da Psicologia do 
Desenvolvimento. Perspectiva crítica do conceito de desenvolvimento. Principais teorias 
do estudo do desenvolvimento infantil, em seus contextos históricos e bases 
epistemológicas. As relações entre desenvolvimento, educação e cultura. Dimensões
psicossociológicas da família  nas trajetórias de vida das crianças na 
contemporaneidade. 

Noite 04 Psicologia Barreiro 

 

Psicologia 
 

Vaga 34 

Psicologia da Cognição 
Fundamentos e os conceitos da Psicologia da cognição; Métodos de Pesquisa e áreas
da Psicologia da Cognição. 

Manhã/ 
Tarde 

04 Psicologia 
Praça da 
Liberdade 01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Graduação em 
Psicologia 

Mestre em 
Psicologia 

Psicoterapia cognitivo 
comportamental 

Fundamentos conceituais, filosóficos e éticos das práticas comportamentais cognitivas 
aplicadas a diversos contextos. Estudos de caso. 

Manhã 04 Psicologia 
Praça da 
Liberdade 

Seminário Temático de 
Integração (CPPS) 

Reflexão a partir da articulação de práticas com conceitos teóricos. Análise e discussão 
sobre os diversos modos de se compreender um problema ou situação, de forma a 
ampliar a crítica e as possibilidades de intervir na realidade. Discussões temáticas sobre 
cuidado, processos psicossociais e saúde. 

Manhã/ 
Noite 

02 Psicologia São Gabriel 

 

Teologia 
 

Vaga 35 

História do Cristianismo 
Antigo 

Origens e difusão do Cristianismo. Tensões: entre Cristianismo e Judaísmo. Entre 
judeus-cristãos e cristãos helênicos. Entre o Cristianismo e o Estado Romano (as 
perseguições). Vida interna e ministérios na Igreja Primitiva. Controvérsias teológicas e 
heresias. A virada constantiniana. Os primeiros Concílios Ecumênicos. A “Grande 
Igreja” do século IV. A instituição eclesiástica em regime de Cristandade. A origem do 
monacato. Arte paleocristã.  
 

Manhã/ 
Noite 

04 Teologia 
Coração 

Eucarístico 
 

01 
Vaga com 
04 horas 

aula 

Graduação em 
Teologia 

Mestre em 
História 

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, expedido por instituição credenciada por órgão competente, conforme titulação mínima especificada no quadro de vagas do item 01. Título de 
Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ter sido reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
2.3. Para as vagas do Departamento de Medicina é necessário que os candidatos sejam graduados em Medicina e possuam 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. 

 
2.4. Para a vaga 08 do Departamento de Engenharia Civil, é necessária a comprovação de especialização lato sensu em Hidráulica e Recursos Hídricos, caso o Mestrado não seja nessa área de 
conhecimento. 

 
2.5. Para a vaga 29 do Departamento de Medicina, além da graduação em Medicina o candidato deve apresentar Residência Médica em Pneumologia ou título de Especialista em Pneumologia registrado 
pelo Conselho Federal de Medicina. 

 
2.6. Para a vaga 30 do Departamento de Medicina, além da graduação em Medicina, o candidato deve apresentar Residência Médica em Psiquiatria ou título de Especialista em Psiquiatria registrado pelo 
Conselho Federal de Medicina. 

 
   3. INSCRIÇÕES 
 

3.1.  As inscrições deverão ser feitas através do GPI (Sistema de Gestão de Processos de Inscrição), disponível no Portal PUC Minas acessível pela página www.pucminas.br/selecaodocentes, no período 
de 27/05/2022 a 08/06/2022 até às 18:00 horas. 

 
3.1.1. Os arquivos anexados devem ter um tamanho máximo de 5 MB e devem estar no formato PDF. Caso o arquivo ultrapasse esse tamanho, utilize ferramentas de  
compactação/compressão para reduzi-lo, antes de anexá-lo. Existem sites que permitem reduzir o tamanho de arquivos PDF de forma gratuita.  

 
3.2.  Os portadores de necessidades especiais (incluídos na Lei 8.213, de 24/07/1991) poderão fazer sua inscrição no mesmo local, período previsto 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. 

 
3.3.  Deverá ser paga taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por vaga a que o candidato se inscrever. A guia para pagamento da taxa de inscrição, deverá ser retirada no GPI, 

após o término da inscrição, e paga em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funcionamento até a data de seu vencimento. 
 

3.4.  O candidato que se inscrever em mais de uma vaga fará as correspondentes provas escritas no máximo em 2(duas) horas. E tendo em vista a coincidência do horário, deverá informar em qual 
departamento/vaga irá fazer as provas, tendo em vista o local de realização ser distinto. 
 

3.5.  O candidato deverá se inscrever e apresentar documentação em separado para cada vaga a que se deseja candidatar. 
 

3.6.  Ficam vedadas inscrição condicional e juntada de documentos, encerrado o prazo de inscrição 
 

 
 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-reitoria de Recursos de Humanos 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 13

3.7. Documentos: 
 

3.7.1. Cada candidato deverá anexar no GPI todos os documentos solicitados para validação da inscrição, conforme abaixo discriminado: 
 

3.7.2. Curriculum Lattes, contendo informações comprovadas por documentos hábeis (cópias simples), 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(dois) 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 
(cópia simples). 

 
3.7.4. Comprovante de obtenção do Título de Especialista, Mestre ou Doutor, conforme consta no quadro de vagas 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 (cópia simples). 
 
  - Cópia de certificado de Especialização, frente e verso (carimbo de registro no MEC), com histórico. 
  - Cópia do Diploma de Mestrado, frente e verso (carimbo de registro no MEC), ou cópia da Ata de Dissertação, um ou outro com histórico. 
  - Cópia do Diploma de Doutorado, frente e verso (carimbo de registro no MEC), ou cópia da Ata da Defesa de Tese, um ou outro com histórico. 
 
3.7.5. Comprovante válido de proficiência para a língua estrangeira, caso possua. Será considerado para pontuação, conforme critérios da comissão de seleção. 
 

    Obs.: 
 

     1.  as citações do Curriculum Lattes, sem comprovação, não serão consideradas; 
     2.  de cada publicação citada, juntar uma cópia;  
 

     4. EXAME DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO 
 
         4.1. A Pró-reitoria de Recursos Humanos terá até o dia 15/06/2022, para julgar a regularidade dos documentos apresentados e remetê-los, 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; 
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  c) a natureza jurídica da Universidade e a sua vinculação com a Igreja Católica; 
  d) os fins e princípios da Universidade 

 VI - para a vaga do Departamento de Teologia é necessário a submissão à concessão da Missio Canônica, por se tratar de candidato ao preenchimento de vaga que envolve disciplinas concernentes à fé, à 
moral, à teologia e à formação religiosa. 

 
5.1.1 - Os procedimentos 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: 

 
Primeira etapa:  
 

a) Prova escrita de conhecimento, de caráter eliminatório, em 17/06/2022 às 09:00 horas, no endereço abaixo relacionado; 
 

  CAMPUS PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 – Belo Horizonte – Minas Gerais: 
 

• Departamento de Ciência da Computação – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI, sala 211. 
• Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI, sala 211. 
• Departamento de Engenharia Civil – Prédio 3 – Secretaria Acadêmica IPUC, sala 102. 
• Departamento de Psicologia – Prédio 12 – Secretaria Acadêmica Faculdade de Psicologia, sala 205. 
• Departamento de Teologia – Prédio 04 – Secretaria Acadêmica IFTDJ, sala 204. 

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

• Departamento de Medicina – Prédio 07 – Secretaria do Curso de Medicina. 
 

      CAMPUS PUC MINAS EM POÇOS DE CALDAS – Av. Pe. Francis Cletus Cox, 1.661 – CEP: 37.701.355 – Poços de Caldas – Minas Gerais. 
 

• Departamento de Comunicação Social – Prédio 01 – Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas. 
• Departamento de Fisioterapia – Prédio 01 – Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas. 
• Departamento de Medicina – Prédio 01 – Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas. 
• Departamento de Medicina Veterinária - Prédio 01 – Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas. 
• Departamento de Odontologia – Prédio 01 – Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas. 

 
Obs.:  
 

1.     O resultado da primeira etapa (prova escrita) será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos até o dia 23/06/2022, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes, juntamente 
com o tema da matéria para a aula do candidato e da escala de datas e horários da segunda etapa. Para informações quanto às notas os candidatos deverão comparecer ao local da prova escrita 
para tomarem conhecimento. 
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Segunda etapa:  
 

Dias 27/06/2022 a 30/06/2022: Aplicação da Prova Didática (teórica e/ou prática), realização de Entrevista e Exame de Títulos apresentados pelos candidatos. O local, data e horário, da Entrevista, e da 
Prova Didática serão divulgados juntamente com a relação dos candidatos aprovados para a segunda etapa.  

 
Obs.: O resultado da segunda etapa será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos até o dia 04/07/2022, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes. 
 

Terceira etapa:  
 

  Dias 05/07/2022 a 13/07/2022: Avaliação de Aptidão do candidato para exercício do magistério superior na Universidade. A avaliação de Aptidão poderá ser efetivada por organização contratada para este fim 
pela Universidade. O candidato aprovado na segunda etapa será convocado em ordem de classificação por e-mail e/ou por telefone para a realização desta etapa. 
 
Quarta etapa:  

 
  Dias 05/07/2022 a 13/07/2022: Submissão à concessão da missio canônica, por se tratar de candidato ao preenchimento de vaga que envolve disciplina concernente à fé, à moral, à teologia e à formação 
religiosa. O candidato aprovado para a vaga 35 será submetido à concessão da missio canônica e será comunicado do resultado desta etapa por e-mail e/ou telefone. 
 
      Obs.: Todas as etapas de avaliação referentes às vagas 7, 13, 29, 30, 31 e 32 serão executadas no Campus da PUC Minas em Poços de Caldas. 
 
 
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, 
independentemente de quantas vagas o candidato concorrer.  

 
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 esta etapa poderá ser realizada presencialmente ou por videoconferência.  
 
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. A 

critério da Comissão esta etapa poderá ser realizada presencialmente ou por videoconferência. 
 
6.4. Para a avaliação de aptidão: a avaliação psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir a 

compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições da função.   
 

 
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(III e IV), com a indicação dos candidatos 
considerados aptos ao preenchimento da(s) vaga(s), por ordem de classificação. Após verificação do item 5.1(I) 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) candidato(s) considerado(s) apto(s) ao seu preenchimento, observada a ordem 

de classificação. 
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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-aulas 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 15/07/2022, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes e no Departamento em 

que foram oferecidas as vagas.  
 

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 encaminhar a documentação admissional no período de 18/07/2022 a 25/07/2022, para o endereço eletrônico 

atedimentorh@pucminas.br sob pena de perda do direito a vaga. Os arquivos anexados devem ter um tamanho máximo de 5 MB e devem estar no formato PDF. Caso o arquivo ultrapasse 
esse tamanho, utilize ferramentas de compactação/compressão para reduzi-lo, antes de anexá-lo. Existem sites que permitem reduzir o tamanho de arquivos PDF de forma gratuita. 

 
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-aulas semanais. 
 

8.3.  A documentação admissional a que se refere o item 8.1 é a seguinte: 
 
· 01 foto colorida 3x4 (roupa escura, fundo branco, iguais e atuais), com nome legível no verso da foto; 
· Declaração de contribuição ao INSS correspondente ao teto máximo, se for o caso e o vínculo na outra instituição for 101 - empregado; 
· 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;   

   · Título de eleitor com comprovante de comparecimento à última eleição, ou documento do T.R.E. de regularidade perante a 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, através do telefone/e-mail: Coração Eucarístico/Praça da 
Liberdade/Contagem: (31)3319-4233/postomedico@pucminas.br; Poços de Caldas: (35) 3729-9261/ pm@pucpcaldas.br. 
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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. 
 

8.6. O Processo de Seleção terá validade até 31 de julho de 2023. 
 
8.7. Tabela de salário-aula (valores praticados no 2º semestre de 2022). 

 
 

        Previsão de reajuste da categoria de 11,73% já aplicado nesta tabela. 
 
    8.8. Início do 2º semestre letivo de 2022: dia 01 de agosto de 2022. 
 
 
 
Belo Horizonte, 27 de maio de 2022. 
 
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 
Auxiliar I R$ 61,66 
Assistente I R$ 68,39 
Adjunto I R$ 82,94 


