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EDITAL Nº 089/2020 
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 1º SEMESTRE DE 2021 

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                              10/11/2020 a 20/11/2020  

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 

História da 
arquitetura, da arte e 

da cidade II 

Produção arquitetônica, urbanística, tecnológica, paisagística e artística da 
metade do séc. XVII à metade do séc. XX, no mundo e no Brasil. Principais 
correntes e métodos historiográficos. Metodologias de análise do objeto 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico. 

Noite 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vagas 
para as 
quatro 

disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
 

Teoria da arquitetura 
Abordagens teóricas, críticas e analíticas da produção e do pensamento 
arquitetônicos na modernidade e na contemporaneidade. Teoria estética.  
Poéticas e recepção do edifício. Estratégias metodológicas de pesquisa. 

Tarde 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

Teoria da arquitetura 
Abordagens teóricas, críticas e analíticas da produção e do pensamento 
arquitetônicos na modernidade e na contemporaneidade. Teoria estética.  
Poéticas e recepção do edifício. Estratégias metodológicas de pesquisa. 

Noite 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

Teoria da arquitetura 
Abordagens teóricas, críticas e analíticas da produção e do pensamento 
arquitetônicos na modernidade e na contemporaneidade. Teoria estética.  
Poéticas e recepção do edifício. Estratégias metodológicas de pesquisa. 

Manhã 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 
 

Vaga 02 

Modelos 
Informacionais: 

Projetos e Obras 

Gestão de projetos de arquitetura e urbanísticos (planejamento, etapas, 
licenciamento, coordenação, acompanhamento e supervisão técnica) com 
ênfase em modelo de informação para construção (BIM). Gestão de obra civil: 
orçamento, cronograma físico-financeiro, controle de execução, organização 
de canteiro de obras. 

Tarde 08 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vagas 
para as 

três 
disciplinas 

com 24 
horas 
aulas 

Mestre 
Modelos 

Informacionais: 
Projetos e Obras 

Gestão de projetos de arquitetura e urbanísticos (planejamento, etapas, 
licenciamento, coordenação, acompanhamento e supervisão técnica) com 
ênfase em modelo de informação para construção (BIM). Gestão de obra civil: 
orçamento, cronograma físico-financeiro, controle de execução, organização 
de canteiro de obras. 

Noite 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

Modelos 
Informacionais: 

Projetos e Obras 

Gestão de projetos de arquitetura e urbanísticos (planejamento, etapas, 
licenciamento, coordenação, acompanhamento e supervisão técnica) com 
ênfase em modelo de informação para construção (BIM). Gestão de obra civil: 
orçamento, cronograma físico-financeiro, controle de execução, organização 
de canteiro de obras. 

Manhã 12 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 
 

Vaga 03 

Representação e 
Modelos Digitais I 

Integração entre tecnologias digitais e analógicas na expressão gráfica. 
Instrumentos digitais para o desenvolvimento criativo de projetos de 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo: fotografia, modelagem tridimensional de 
volumes e de superfícies topográficas, animação. Desenho livre de 
perspectivas cônicas como instrumento de experimentação. Estratégias de 
apresentação e diagramação. 

Noite 08 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vagas 
para as 

duas 
disciplinas 

com 16 
horas 
aulas 

Mestre 

Representação e 
Modelos Digitais II 

Desenho arquitetônico em meio digital. Normas técnicas. Criação e edição de 
modelos digitais bi e tridimensionais de Arquitetura. Implantação e 
movimentação de terra: plataforma, taludes de corte e aterro e rampas de 
acesso. Projeto e representação de rampas e escadas. Apresentação e 
impressão de desenhos em escala. 

Manhã 08 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 

Vaga 04 

Projeto Executivo de 
Edifícios 

Projeto arquitetônico executivo considerando aspectos legais, econômicos, 
ambientais e de conforto, construtivos e tecnológicos. Concepção e pré-
dimensionamento estrutural. Instalações prediais e sistemas prediais de 
proteção contra incêndio e pânico. Compatibilização de projetos 
complementares. Detalhamento construtivo e de acabamentos. Especificação 
de materiais e serviços, considerando custo, qualidade, durabilidade e 
manutenção. Orçamento de obra. Expressão gráfica. 

Manhã 16 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga com 
16 horas 

aulas 

Mestre 

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 

Vaga 05 

Planejamento urbano 
e regional 

Estruturação do espaço metropolitano e regional. Elaboração de plano urbano 
abrangendo levantamento e diagnóstico socioespacial e proposições 
normativas e físicas integradas, envolvendo a estrutura territorial, o 
parcelamento, o uso e a ocupação do solo, o saneamento, o sistema viário e 
de transporte, os equipamentos coletivos e os espaços públicos. Análise e 
aplicação de instrumentos de política urbana. Utilização de sistemas 
georreferenciados. Expressão e representação cartográficas e gráficas. 

Manhã 18 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga com 18 
horas aulas 

Mestre 

 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 

Vaga 06 

Projeto Executivo 
Urbano 

Projeto de intervenção urbana compreendendo desenho, instrumentos legais e 
aspectos ambientais, morfológicos, funcionais, fundiários e socioespaciais. 
Projeto executivo em assentamentos informais ou parcelamento urbano, 
incluindo: recuperação de áreas degradadas, sistema viário e projeto 
geométrico de vias, sistemas de drenagem e infraestrutura sanitária, sistema 
de espaços coletivos e públicos, tratamento de áreas abertas, iluminação 
pública, arborização e mobiliário urbanos. Movimentação de terra e 
especificação de matérias. Interpretação e intervenção topográfica. Utilização 
de sistemas georeferenciados. Expressão e representação cartográficas e 
gráficas. 

Manhã 08 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga para as 

duas 
disciplinas 

com 20 horas 
aulas 

Mestre 

Projeto urbano 

Morfologia e paisagem urbana. Requalificação de ambientes urbanos. 
Instrumentos de política urbana, legislação urbanística, normas de 
acessibilidade universal urbana. Anteprojeto de intervenção envolvendo a 
compreensão da dinâmica urbana, proposições normativas, de desenho e 
tratamento do espaço urbano. Interpretação e intervenção topográfica. 
Utilização de sistemas georreferenciados. Expressão e representação 
cartográficas e gráficas. 

Manhã 12 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 

 

 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-reitoria de Recursos de Humanos 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

 

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Engenharia Civil 
 

 
Vaga 07 

Drenagem 
Drenagem pluvial: sistemas de micro e macro drenagem e noções de 
dimensionamento, percolação. Drenagem de águas subterrâneas. 

Noite 02 Engenharia Civil 
Coração 

Eucarístico 

01 
Vaga para as 

seis 
disciplinas 

com 12 horas 
aulas 

Mestre 

Instalações 
Hidráulicas Prediais 

Instalações de água fria. Instalações prediais de esgoto sanitário. Instalações 
prediais de água quente. Instalações prediais de águas pluviais. Instalações 
prediais de proteção contra incêndio. Instalações prediais de gás e 
combustível. Condicionamento ambiental. 

Manhã 02 Engenharia Civil 
Coração 

Eucarístico 

Drenagem 
Drenagem pluvial: sistemas de micro e macro drenagem e noções de 
dimensionamento, percolação. Drenagem de águas subterrâneas. 

Manhã 02 Engenharia Civil 
Praça da 
Liberdade 

Engenharia de 
Recursos Hídricos 
Aplicada 

Estudos das águas superficiais para qualquer tipo de uso. Ciclo Hidrológico. 
Balanço Hídrico. Bacias Hidrográficas. Descrição, medição e análise dos 
fenômenos hidrológicos e processos de medição de dados hidrológicos 
(pluviometria e hidrometria). Análises estatísticas de variáveis hidrológicas. 
Métodos de análise e dimensionamento hidrológico: transformação chuva-
vazão, estudos de prognósticos de cheias, determinação de vazões de projeto 
e dimensionamento de reservatório para controle de cheias e estiagem. 

Manhã 04 Engenharia Civil 
Praça da 
Liberdade 

Instalações 
Hidráulicas Prediais 

Instalações de água fria. Instalações prediais de esgoto sanitário. Instalações 
prediais de água quente. Instalações prediais de águas pluviais. Instalações 
prediais de proteção contra incêndio. Instalações prediais de gás e 
combustível. Condicionamento ambiental. 

Manhã 02 Engenharia Civil 
Praça da 
Liberdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-reitoria de Recursos de Humanos 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

 

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Engenharia Civil 
 

 
Vaga 08 

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. Escavações e escoramentos. Projeto de aterros e 
cortes. 

Noite 02 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para as 

três 
disciplinas 

com 08  
horas aulas 

Mestre 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. 

Manhã 02 Engenharia Civil 
Praça da 
Liberdade 

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 
Praça da 
Liberdade 

 

Engenharia 
Mecânica 

 
 

Vaga 09 

Laboratório de 
Processos de 
Fabricação Mecânica 
II 

Processos de fabricação Aeronáuticos aplicados à materiais compósitos como 
a fibra de vidro, fibra de carbono, Kevlar e honeycomb. Ensaios mecânicos 
aplicados à avaliação e análise em materiais compósitos aeronáuticos. Dentre 
eles, ensaios químicos e físicos aplicados na indústria aeronáutica. 

Noite 02 
Engenharia 
Aeronáutica 

São Gabriel 

01 
Vaga  para as 

três 
disciplinas 

com 08 horas 
aulas 

Mestre 

Projetos de 
Aeronaves I 

Visão geral do processo de projeto de uma aeronave. Dimensionamento a 
partir de um esboço conceitual. Definição da configuração de uma aeronave. 
Razão entre empuxo peso e carga alar. Dimensionamento preliminar. 
Desenvolvimento de um projeto conceitual pelos alunos. Aerodinâmica de 
helicópteros: conceitos básicos. Mecânica do rotor e dinâmica de voo. 
Desempenho. Qualidades de voo. Vibrações e ruído. Regulamentação e 
cálculos.  

Noite 02 
Engenharia 
Aeronáutica 

São Gabriel 

Projetos de 
Aeronaves II 

Aerodinâmica de aeronaves de asa fixa. Atmosfera padrão, altimetria, 
continuidade e compressibilidade nos escoamentos, aerodinâmica subsônica, 
perfis subsônicos, coeficientes adimensionais, centro de pressão, centro 
aerodinâmico. Arrasto de forma, de atrito, induzido. Aerodinâmica transônica, 
aerodinâmica supersônica, perfis supersônicos, bocais divergentes e 
convergentes. Equações de movimento. Empuxo requerido. Empuxo 
disponível. Potência requerida. Potência disponível. Desempenho da aeronave 
em decolagem, subida, voo nivelado, descida e pouso. 

Noite 04 
Engenharia 
Aeronáutica 

São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Filosofia 
 

 
Vaga 10 

 

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. 
 

Integral 04 Medicina Betim 01 
Vaga para as 

duas 
disciplinas 

com 06 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. 

Integral 02 Medicina Betim 

 

Filosofia 
 

 
Vaga 11 

 

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. 
 

Integral 04 Odontologia 
Coração 

Eucarístico 
01 

Vaga para as 
duas 

disciplinas 
com 06 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. 

Integral 02 Odontologia 
Coração 

Eucarístico 

 

Filosofia 
 

 
Vaga 12 

 

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. 
 

Manhã 04 Psicologia 
Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga para as 

duas 
disciplinas 

com 06 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. 

Manhã 02 Psicologia 
Praça da 
Liberdade 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
 

Vaga 13 

Práticas Na 
Comunidade I: 
Gestação e 
Nascimento 

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 
Poços de 
Caldas 

01 
Vaga com 8 
horas aulas 

Especialista 

 

Medicina 
 

Vaga 14 

Práticas na 
Comunidade III: 
Adultos 

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 
Poços de 
Caldas 

01 
Vaga com 8 
horas aulas 

Especialista 

 

Medicina 
 

Vaga 15 

Integração Ensino-
Pesquisa-Serviço-
Comunidade III 

Articulação das disciplinas do período no sentido de capacitar o aluno a 
compreender os problemas de saúde do indivíduo, com foco na prevenção, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento das doenças prevalentes na criança e no 
adolescente, bem como desenvolver atitudes e habilidades para, nos limites da 
Atenção Primária à Saúde, prover soluções eficazes e efetivas. 

Integral 08 Medicina 
Poços de 
Caldas 

01 
Vaga com 8 
horas aulas 

Especialista 

 

Medicina 
 

Vaga 16 

Patologia Médica I  

Estudo das principais patologias gerais: processos degenerativos e infiltrativos 
celulares, alterações hemodinâmicas e da coagulação sanguínea, morte 
celular, processos reativos do organismo, alterações celulares morfológicas e 
quantitativas, processos imunopatológicos. 

Integral 04 Medicina 
Poços de 
Caldas 01 

Vaga para as 
duas 

disciplinas 
com 10 horas 

aulas 

Mestre 
 

Patologia Médica III 

Conhecimento dos mecanismos básicos de doenças. Estudo morfológico 
macro e microscópico dos processos patológicos gerais, com ênfase no 
sistema nervoso, sistema urinário e sistema genital masculino e feminino e 
tópicos em dermatopatologia, hematopatologia, patologia da tireóide e 
patologia do sistema osteoarticular. 

Integral 06 Medicina 
Poços de 
Caldas 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
 

Vaga 17 

Semiologia Médica 
Geral  

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 09 Medicina 
Poços de 
Caldas 

03 
Vagas com 9 
horas aulas 

cada 

Mestre 

P – Prática; A/S – Aulas Semanais. 
 

 
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 Especialista, 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 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 02, 04, 05 e 06 do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, os candidatos deverão comprovar experiência profissional na área das disciplinas em questão. 

 
2.4.  Para as vagas 04, 05 e 06 do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, os candidatos deverão comprovar graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

 
2.5.  Para as vagas do Departamento de Filosofia os professores deverão ter graduação em Filosofia e Mestrado ou Doutorado em Filosofia.  

 
2.6. Para as vagas do Departamento de Medicina, os candidatos deverão ter graduação em Medicina. 

 
a) Para a vaga 13 além da graduação em Medicina, o candidato deve apresentar Residência Médica em Medicina de Família registrado pelo Conselho Federal de Medicina, ou título de 

Especialista em Medicina da Família e Comunidade. 
b) Para a vaga 14 além da graduação em Medicina, o candidato deve apresentar Residência Médica em Medicina de Família registrado pelo Conselho Federal de Medicina, ou título de 

Especialista em Medicina da Família e Comunidade, Atenção Básica em Saúde da Família ou afim. 
c) Para a vaga 15 além da graduação em Medicina, o candidato deve apresentar Residência Médica em Pediatria ou título de Especialista em Pediatria registrado pelo Conselho Federal de 

Medicina. 
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  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 10/11/2020 a 20/11/2020. 

 
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 deverá preencher requerimento e apresentar documentação em separado para cada vaga a que se inscrever. 
 

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

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

 
3.6.2. 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. 

 
3.6.3.  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). 

 
3.6.4. Comprovante de obtenção do Título de Especialista, 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 (cópia simples) 

Obs.: 
 

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

4.1. A Pró-reitoria de Recursos Humanos terá até o dia 30/11/2020, 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 didática: aula ministrada sobre um ou mais temas concernentes às atividades a que se refere à vaga, afetas ao campo de conhecimento do departamento; 
 IV - 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. 
 

5.1.1 - Os procedimentos que se referem aos itens I, II, III e IV 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) Exame de títulos apresentados pelos candidatos, de caráter eliminatório, no período de 01/12/2020 a 04/12/2020. 
 

Obs.: O resultado da primeira etapa será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos até o dia 07/12/2020, 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.  

 
Segunda etapa:  
 

Dias 09/12/2020 a 11/12/2020: Aplicação da Prova Didática (teórica), realização de Entrevista.  
 

  A data e horário, da Entrevista, e da Prova Didática serão divulgados juntamente com a relação dos candidatos aprovados para a segunda etapa.  
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Terceira etapa:  

 
  Dias 14/12/2020 a 16/12/2020: 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 por e-mail e/ou por telefone para a realização desta etapa. 
 

 
6. PROCEDIMENTOS 
 

6.1. Para o exame de títulos serão analisadas todas as citações do Curriculum Lattes, comprovadas, que forem disponibilizadas no ato da inscrição pelo candidato, sobre a formação acadêmica e 
atividades científicas, profissionais e/ou artísticas, pesquisas e publicações de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão de seleção.  

 
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 avaliação de 

títulos. A aula terá duração de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) minutos, a critério da Comissão, esta etapa será realizada 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. Esta etapa será realizada 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. 
 

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 21/12/2020, 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. 
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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 02/01/2021 a 26/01/2021, no local abaixo 
informado sob pena de perda do direito a vaga: 
 

 CAMPUS PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 – Belo Horizonte – Minas Gerais: 
 Pró-reitoria de Recursos Humanos, prédio 03, 2º andar. 
 
Obs.: Esta etapa poderá ser alterada em prol da situação de pandemia atual, e neste caso os candidatos serão comunicados por e-mail e/ou telefone. 

 
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; 
· Carteira de Trabalho (Opcional, em função da CTPS digital); 
· 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;   

   · 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: 
Coração Eucarístico: (31)3319-4233.  Obs.: Esta etapa poderá ser alterada em prol da situação de pandemia atual e neste caso os candidatos serão comunicados por e-mail e/ou 
telefone.   

 
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 dezembro de 2021. 
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8.7. Tabela de salário-aula (valores praticados no 2º semestre de 2020). 

 
 

 
    8.8. Início do 1º semestre letivo de 2021: dia 03 de fevereiro de 2021. 
 
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020. 
 
 
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  R$ 53,32 

Assistente I R$ 59,14 

Adjunto I R$ 71,72 


