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Rua Victor Baptista Adami, 800 - Centro - Cx. Postal 232 

CEP 89500-000  -  Caçador - SC 
                                                           Fone/Fax: (49) 3561-6200  
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 E D I T A L Nº 004/REITORIA/2017  
 

 

Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO do Edital do Processo de 
Seleção Externa de Professores para Atuarem como Docentes. 

 
A UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP, pessoa jurídica de direito 

privado, por meio do seu Reitor, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias torna 
público a RETIFICAÇÃO DO EDITAL de Nº 002/REITORIA/2017 do Processo de Seleção 
Externa de Professores para atuarem como Docentes da Universidade Alto vale do Rio do Peixe 
e do Colégio de Aplicação, para ingresso no 2º semestre/2017, cuja contratação deverá observar 
a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, especificando os critérios de seleção presentes 
neste edital, conforme segue, especificamente para os seguintes itens:  
 
 
 

mailto:uniarp@uniarp.edu.br
http://www.uniarp.edu.br/
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Onde se lê: 
 
Quadro de Vagas 
 

CÓDIGO 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO  DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FASE
CAMPUS PONTO TEMÁTICO EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA

1 1 Agronomia
Natureza e 

propriedade dos solos 
60 horas

Sexta-feira 

(noturno)                

2ª /6ª fase          

Sábado  

(vespertino)           

Caçador SC

Fase sólida mineral do 

solo: conceitos, 

composição, estrutura e 

efeitos sobre o solo

Geologia geral. Fase sólida mineral do solo: conceitos,

composição, estrutura e efeitos sobre o solo. Origem das

cargas de superfície. Reações de troca. Natureza e química da

matéria orgânica do Solo. Química de superfície em sistemas

coloidais. Relações massa-volume do solo e de suas partículas.

Estrutura, espaço poroso e consistência do solo. A fase líquida

do solo: propriedades, energia potencial, retenção e

movimentos da água no solo. Disponibilidade de água às

plantas. A fase gasosa do solo e aeração. Regime térmico do

solo. Propriedades físicas do solo e fatores de crescimento de

plantas.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins, com Especialização

2 1 Agronomia
Produção e Tecnologia 

de Sementes
60 horas

Terça-feira 

(noturno)              

8ª fase

Caçador SC
Normas para produção de 

sementes

Importância da produção de sementes e seu beneficiamento,

mercado global de sementes, normas para produção de

sementes, beneficiamento de sementes (fases) controle de

qualidade, dormência em semente, tecnologia de sementes

(amostragem, analise de pureza, vigor, poder germinativo e

outros testes), danos em sementes a campo, tratamento de

sementes, armazenamento, condições de produção.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins, com Mestrado

e/ou Doutorado

3 1
Ciências 

Contábeis
Contabilidade Pública 60 horas

Quinta-feira 

(noutrno)
Caçador SC

Administração pública e 

campo de aplicação da 

Contabilidade.

Administração pública e campo de aplicação da contabilidade

pública. Orçamento Público. Princípios Orçamentários. Receita

pública. Despesa pública. Licitações e contratos

administrativos. Execução orçamentária e controles contábeis.

Créditos orçamentários e adicionais. 

Graduação em

Ciências Contábeis, com 

Especialização

4 1
Engenharia 

Elétrica

Sistemas de 

Comunicação
60 horas

Sexta-feira               

8ª fase
Caçador SC

Multiplexação no tempo e 

na frequência.

Análise de sinais periódicos. Filtragem. Modulação de pulso

(PCM, DPCM e DM). Modulação de onda continua (AM, FM).

Multiplexacao no tempo e na freqüência. Aplicações em rádios

AM e FM. Transmissão em TV. Legislação do setor. Aulas em

laboratório e simulação usando programas computacionais. 

Graduação em Engenharia 

Elétrica, ou Engenharia de 

Controle e Automação ou 

Engenharia  de Telecomunicações  

com Especialização

5 1 Direito Direito Civil V- Família 60 horas

Terça-feira 

(noturno)               

6ª fase

Caçador SC Bem de família

Conceito e princípios do direito de família. Direito pessoal:

casamento, relações de parentesco. Direito patrimonial: regime

de bens entre os cônjuges, usufruto e administração dos bens

de filhos menores, alimentos, bem de família. União estável.

Tutela e curatela. Perspectivas do direito de família.

Graduação em Direito com 

Especialização
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CÓDIGO 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FASE
CAMPUS PONTO TEMÁTICO EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA

6 1

Tecnologia em 

Estética e 

Cosmética

Biossegurança 

Aplicada a Estética
60 horas

Sexta-feira 

(noturno)              

4ª fase

Caçador SC
Normas básicas de 

segurança

Normas básicas de segurança. Técnicas de desinfecção e

esterilização de materiais. Processo saúde/Doença em clinicas

de estética. Gerenciamento de resíduos. Aplicação de métodos

eficientes de controle da transmissão de doenças infecciosas

através de instrumentos utilizados na pratica clínica.

Graduação em Farmácia ou 

Nutrição  com Especialização em 

Nutrição

7 1 Pedagogia Musicalidade 60 horas

Sexta-feira              

(noturno)               

4ª fase

Caçador SC

 Música e Educação para  

Educação Infantil e Anos 

Iniciais

Musicalidade e a sua importância no processo de aprendizagem 

e na formação do sujeito. Audição e expressão corporal.

Treinamento auditivo. Expressão rítmica e prática instrumental.

Expressão vocal e canções. Improvisação vocal e instrumental. 

Licenciatura em Música ou 

Licenciatura em Artes ou 

Licenciatura em Pedagogia com 

Especialização

8 1 Enfermagem

Gestão e 

Gerenciamento de 

Enfermagem

30 horas

Quarta-feira 

(Noturno)                  

8ª fase

Caçador SC
Planejamento situacional e 

estratégico em saúde

Introdução e princípios gerais de administração hospitalar e

pública. Teorias de Administração e sua influência na

enfermagem. Planejamento situacional e estratégico em saúde.

Auditoria interna e externa. Gerenciamento do serviço de

enfermagem: dimensionamento de pessoal, previsão de

material e escala de serviço. A gestão do Programa de Saúde da 

Família. Educação permanente. Identificação de problemas,

elaboração e execução  do planejamento das atividades a

serem desenvolvidas nas aulas práticas nas unidades básicas

de saúde e instituições hospitalares.

Graduação em Enfermagem com 

Especialização em Gestão em 

Saúde

9 1 Engenharia Civil Estradas I 60 horas

  Terça-feira        

(Noturno)              

8a fase

Caçador SC Perfil Longitudinal

O traçado de uma rodovia; Elementos básicos para o projeto;

Curvas horizontais circulares; Curvas horizontais com transição;

Seção transversal; Superelevação e superlargura; Perfil

longitudinal; Projeto de terraplenagem; Terminologia e

classificação dos pavimentos; Materiais para pavimentação;

Mecânica dos pavimentos; Projeto de pavimentos novos e de

reforço; Avaliação de pavimentos; Conservação e gerência de

pavimentos.

Graduação em Engenharia Civil 

com Mestrado
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CÓDIGO 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FASE
CAMPUS PONTO TEMÁTICO EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA

10 1 Engenharia Civil
Desenho Técnico para 

Engenharia Civil
60 horas

Sexta-feira 

(Matituno)      

5ª fase

Caçador SC
Desenho de Estruturas de 

Madeira

Desenho Topográfico. Desenho Arquitetônico: Planta Baixa,

Planta de Locação, Planta de Situação. Desenho de estruturas

de madeiras, metálicas e de concreto. Desenho de instalações

hidro-sanitárias. Desenho de Instalações Elétricas.

Graduação em Engenharia Civil 

com Especialização

11 1 Engenharia Civil Empreendedorismo 60 horas

Segunda-feira   

(Noturno)              

6a fase

Caçador SC Estratégia Competitiva

A atividade empreendedora: criatividade, liderança, trabalho

em equipe. Oportunidades de negócios. Viabilidade técnica e

econômica; análise e gerenciamento de risco. Estratégia

competitiva. Preparação do plano de negócios: alavancagem de

capital, marketing, fluxo de caixa. Incentivos fiscais, creditícios

e econômicos. Linhas de financiamento. 

Graduação em  Enenharia Civil ou 

Administração com 

Especialização

12 1 Engenharia Civil Instalações Elétricas 60 horas

Quarta-feira 

(Noturno)             

6a fase

Caçador SC Condutores Elétricos

Dimensionar e projetar sistemas de instalações elétricas, de

força, iluminação e telefonia, nos níveis residenciais e prediais;

realizar desenho utilizando ferramentas computacionais de

engenharia. 

Graduação em Engenharia Civil 

ou Engenharia Elétrica com 

Especialização

13 1 Farmácia  Farmacologia I 60 horas

Terça-feira 

(noturno)              

5ª fase

Caçador SC
Farmacologia do sistema 

nervoso autônomo.

Conceitos básicos de Farmacologia. Fundamentos de

farmacocinética, conceitos, modelos farmacocinéticos,

biodisponibilidade/ bioequivalência, absorção, distribuição,

biotransformação e eliminação. Interações medicamentosas

com relevância clínica envolvendo a farmacocinética.

Farmacodinâmica e mecanismos gerais de ação dos fármacos.

Fatores que modificam a ação de fármacos. Introdução à

Farmacologia. Farmacologia do Sistema Nervoso Autonômico.

Fármacos autonômicos com ação no sistema nervoso simpático, 

parassimpático e eferente somático. Substâncias de ação

somática difusa. Farmacologia da dor e inflamação e agentes

antiinflamatórios, analgésicos e antialérgicos. Farmacologia

dos Sistemas Renal e Cardiovascular.

Graduação em Farmácia com 

Especialização
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Leia-se 
 
Quadro de vagas 
 

CÓDIGO 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO  DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FASE
CAMPUS PONTO TEMÁTICO EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA

1 1 Agronomia
Natureza e 

propriedade dos solos 
60 horas

Sexta-feira 

(noturno)                

2ª /6ª fase          

Sábado  

(vespertino)           

Caçador SC

Fase sólida mineral do 

solo: conceitos, 

composição, estrutura e 

efeitos sobre o solo

Geologia geral. Fase sólida mineral do solo: conceitos,

composição, estrutura e efeitos sobre o solo. Origem das

cargas de superfície. Reações de troca. Natureza e química da

matéria orgânica do Solo. Química de superfície em sistemas

coloidais. Relações massa-volume do solo e de suas partículas.

Estrutura, espaço poroso e consistência do solo. A fase líquida

do solo: propriedades, energia potencial, retenção e

movimentos da água no solo. Disponibilidade de água às

plantas. A fase gasosa do solo e aeração. Regime térmico do

solo. Propriedades físicas do solo e fatores de crescimento de

plantas.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins, com Especialização

2 1 Agronomia
Produção e Tecnologia 

de Sementes
60 horas

Terça-feira 

(noturno)              

8ª fase

Caçador SC
Normas para produção de 

sementes

Importância da produção de sementes e seu beneficiamento,

mercado global de sementes, normas para produção de

sementes, beneficiamento de sementes (fases) controle de

qualidade, dormência em semente, tecnologia de sementes

(amostragem, analise de pureza, vigor, poder germinativo e

outros testes), danos em sementes a campo, tratamento de

sementes, armazenamento, condições de produção.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins, com Mestrado

e/ou Doutorado

3 1
Ciências 

Contábeis
Contabilidade Pública 60 horas

Quinta-feira 

(noutrno)
Caçador SC

Administração pública e 

campo de aplicação da 

Contabilidade.

Administração pública e campo de aplicação da contabilidade

pública. Orçamento Público. Princípios Orçamentários. Receita

pública. Despesa pública. Licitações e contratos

administrativos. Execução orçamentária e controles contábeis.

Créditos orçamentários e adicionais. 

Graduação em

Ciências Contábeis, com 

Especialização

4 1
Engenharia 

Elétrica

Sistemas de 

Comunicação
60 horas

Sexta-feira               

8ª fase
Caçador SC

Multiplexação no tempo e 

na frequência.

Análise de sinais periódicos. Filtragem. Modulação de pulso

(PCM, DPCM e DM). Modulação de onda continua (AM, FM).

Multiplexacao no tempo e na freqüência. Aplicações em rádios

AM e FM. Transmissão em TV. Legislação do setor. Aulas em

laboratório e simulação usando programas computacionais. 

Graduação em Engenharia 

Elétrica, ou Engenharia de 

Controle e Automação ou 

Engenharia  de 

Telecomunicações,   com 

Especialização

5 1 Direito Direito Civil V- Família 60 horas

Terça-feira 

(noturno)               

6ª fase

Caçador SC Bem de família

Conceito e princípios do direito de família. Direito pessoal:

casamento, relações de parentesco. Direito patrimonial: regime

de bens entre os cônjuges, usufruto e administração dos bens

de filhos menores, alimentos, bem de família. União estável.

Tutela e curatela. Perspectivas do direito de família.

Graduação em Direito  com 

Especialização
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CÓDIGO 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FASE
CAMPUS PONTO TEMÁTICO EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA

6 1

Tecnologia em 

Estética e 

Cosmética

Biossegurança 

Aplicada a Estética
60 horas

Sexta-feira 

(noturno)              

4ª fase

Caçador SC
Normas básicas de 

segurança

Normas básicas de segurança. Técnicas de desinfecção e

esterilização de materiais. Processo saúde/Doença em clinicas

de estética. Gerenciamento de resíduos. Aplicação de métodos

eficientes de controle da transmissão de doenças infecciosas

através de instrumentos utilizados na pratica clínica.

Graduação em Farmácia ou 

Nutrição, com Especialização

7 1 Pedagogia Musicalidade 60 horas

Sexta-feira              

(noturno)               

4ª fase

Caçador SC

 Música e Educação para  

Educação Infantil e Anos 

Iniciais

Musicalidade e a sua importância no processo de aprendizagem 

e na formação do sujeito. Audição e expressão corporal.

Treinamento auditivo. Expressão rítmica e prática instrumental.

Expressão vocal e canções. Improvisação vocal e instrumental. 

Licenciatura em Música ou 

Licenciatura em Artes ou 

Licenciatura em Pedagogia,  com 

Especialização

8 1 Enfermagem

Gestão e 

Gerenciamento de 

Enfermagem

30 horas

Quarta-feira 

(Noturno)                  

8ª fase

Caçador SC
Planejamento situacional e 

estratégico em saúde

Introdução e princípios gerais de administração hospitalar e

pública. Teorias de Administração e sua influência na

enfermagem. Planejamento situacional e estratégico em saúde.

Auditoria interna e externa. Gerenciamento do serviço de

enfermagem: dimensionamento de pessoal, previsão de

material e escala de serviço. A gestão do Programa de Saúde da 

Família. Educação permanente. Identificação de problemas,

elaboração e execução  do planejamento das atividades a

serem desenvolvidas nas aulas práticas nas unidades básicas

de saúde e instituições hospitalares.

Graduação em Enfermagem com 

Especialização em Gestão em 

Saúde

9 1 Engenharia Civil Estradas I 60 horas

  Terça-feira        

(Noturno)              

8a fase

Caçador SC Perfil Longitudinal

O traçado de uma rodovia; Elementos básicos para o projeto;

Curvas horizontais circulares; Curvas horizontais com transição;

Seção transversal; Superelevação e superlargura; Perfil

longitudinal; Projeto de terraplenagem; Terminologia e

classificação dos pavimentos; Materiais para pavimentação;

Mecânica dos pavimentos; Projeto de pavimentos novos e de

reforço; Avaliação de pavimentos; Conservação e gerência de

pavimentos.

Graduação em Engenharia Civil 

com Mestrado
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CÓDIGO 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FASE
CAMPUS PONTO TEMÁTICO EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA

10 1 Engenharia Civil
Desenho Técnico para 

Engenharia Civil
60 horas

Sexta-feira 

(Matituno)      

5ª fase

Caçador SC
Desenho de Estruturas de 

Madeira

Desenho Topográfico. Desenho Arquitetônico: Planta Baixa,

Planta de Locação, Planta de Situação. Desenho de estruturas

de madeiras, metálicas e de concreto. Desenho de instalações

hidro-sanitárias. Desenho de Instalações Elétricas.

Graduação em Engenharia Civil 

com Especialização

11 1 Engenharia Civil Empreendedorismo 60 horas

Segunda-feira   

(Noturno)              

6a fase

Caçador SC Estratégia Competitiva

A atividade empreendedora: criatividade, liderança, trabalho

em equipe. Oportunidades de negócios. Viabilidade técnica e

econômica; análise e gerenciamento de risco. Estratégia

competitiva. Preparação do plano de negócios: alavancagem de

capital, marketing, fluxo de caixa. Incentivos fiscais, creditícios

e econômicos. Linhas de financiamento. 

Graduação em  Engenharia Civil 

ou Administração,  com 

Especialização

12 1 Engenharia Civil Instalações Elétricas 60 horas

Quarta-feira 

(Noturno)             

6a fase

Caçador SC Condutores Elétricos

Dimensionar e projetar sistemas de instalações elétricas, de

força, iluminação e telefonia, nos níveis residenciais e prediais;

realizar desenho utilizando ferramentas computacionais de

engenharia. 

Graduação em Engenharia Civil 

ou Engenharia Elétrica, com 

Especialização

13 1 Farmácia  Farmacologia I 60 horas

Terça-feira 

(noturno)              

5ª fase

Caçador SC
Farmacologia do sistema 

nervoso autônomo.

Conceitos básicos de Farmacologia. Fundamentos de

farmacocinética, conceitos, modelos farmacocinéticos,

biodisponibilidade/ bioequivalência, absorção, distribuição,

biotransformação e eliminação. Interações medicamentosas

com relevância clínica envolvendo a farmacocinética.

Farmacodinâmica e mecanismos gerais de ação dos fármacos.

Fatores que modificam a ação de fármacos. Introdução à

Farmacologia. Farmacologia do Sistema Nervoso Autonômico.

Fármacos autonômicos com ação no sistema nervoso simpático, 

parassimpático e eferente somático. Substâncias de ação

somática difusa. Farmacologia da dor e inflamação e agentes

antiinflamatórios, analgésicos e antialérgicos. Farmacologia

dos Sistemas Renal e Cardiovascular.

Graduação em Farmácia com 

Especialização
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 Este Edital de RETIFICAÇÃO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário relativas aos itens retificados. Os demais itens do edital permanecem 
inalterados. 

 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.  
 
Caçador, 16 de junho de 2017. 
 

 
 

Prof. Adelcio Machado dos Santos, Pós-Dr. 
Reitor da UNIARP 


