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 E D I T A L Nº 003/REITORIA/2015  
 
 

Dispõe Sobre o 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 o 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/2015, cuja contratação 
deverá observar a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, especificando os 
critérios de seleção presentes neste edital. 

 
1. DAS INSCRIÇÕES  
 
1.1 As inscrições estarão abertas no período de 31 de agosto a 11 de setembro 
2015, no Departamento de Recursos Humanos da Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe – Uniarp - Campus de Caçador, ou via postal, por meio de SEDEX – ECT, 
endereçado à Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp, Rua 
Victor Baptista Adami, nº 800, Centro, Caixa Postal 232, CEP: 89500-000 Caçador – 
SC, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos, de segunda à sexta-
feira, no horário das 13h às 17h00min e das 18h45min até 21 horas. 

 
1.2 O candidato deverá requerer sua inscrição por meio do preenchimento, sem 
rasuras, da ficha de inscrição Anexo I, subscrita pelo próprio candidato e apresentar 
os documentos exigidos para a inscrição, constantes do item 1.6.4, do presente 
edital. 
 
1.3 Os candidatos portadores de necessidades especiais, amparados pelo artigo 37, 
inciso VIII da Constituição Federal e pelo artigo 5º, § 2º da Lei n.º 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a todos os 
espaços ocupacionais (cargos) em igualdade com os demais candidatos. 
 
1.4 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das 
provas deverá indicar, no Curriculum Vitae, os recursos especiais necessários e, 
ainda, cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia) que justifique o 
atendimento especial solicitado. A não apresentação do documento solicitado torna 
a solicitação indeferida. A solicitação de condições especiais será atendida seguindo 
os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
 
1.5 O laudo médico (original ou cópia) e a cópia do CPF valerão somente para este 
processo seletivo, não sendo devolvidos ou fornecidas cópias desses documentos. 

 
1.6  São condições para inscrição:  
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1.6.1 Do brasileiro nato ou naturalizado:  

 
a) Estar quite com a Justiça Eleitoral;  
b) Estar no gozo dos direitos políticos e civis;  
c) Possuir escolaridade e habilitação correspondente à função, obtida em instituição 
nacional. Se em estrangeira, devidamente reconhecida ou revalidada na forma da 
lei.  
 
1.6.2 Do estrangeiro:  

 
a) Estar em situação regular no país;  
b) Ser portador de visto permanente;  
c) Possuir escolaridade e habilitação correspondente à função, obtida em instituição 
nacional. Se em estrangeira, devidamente reconhecida ou revalidada na forma da 
lei.  
 
1.6.3 Far-se-á a inscrição pelo preenchimento de ficha de inscrição própria (anexo 
1), à disposição na Uniarp, no endereço citado no item 1.1, ou via internet, no 
endereço: http://www.uniarp.edu.br, com o pagamento da taxa de inscrição, nos 
termos do item 1.6.11 deste edital.  
 
1.6.4 O candidato deverá anexar à ficha de inscrição (Anexo 2) a documentação 
exigida e obrigatoriamente ordenada conforme segue:  
 
a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;  
b) Cédula de Identidade ou documento equivalente;  
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
d) Cópia do Número do PIS/PASEP; 
e) Cópia do título de eleitor e prova de ter votado ou justificado a omissão, na última 
eleição;  
f) Cópia do certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;  
g) Curriculum Lattes (CNPq);  
h) Requerimento de inscrição dirigido a (o) Reitor da Uniarp, especificando a (s) 
disciplina (s) que pretende lecionar (Anexo I). Será permitida a inscrição em até três 
disciplinas ou áreas de concentração, das apresentadas neste Edital; 
i) Cópia autenticada do diploma e do histórico do curso de graduação;  
j) Cópia autenticada do diploma e do histórico escolar do curso de Pós-Graduação, 
lato-sensu (especialização)  
k) Cópia autenticada do diploma e do histórico escolar de Pós-Graduação stricto-
sensu (Mestrado ou doutorado), emitido por programas de Pós-Graduação, 
credenciados pelo CEE/SC e ou credenciados pela CAPES/MEC, autenticados em 
cartório. A titulação em instituições estrangeiras deverá estar revalidada em 
instituições de Ensino Superior no Brasil;  
l) Comprovante de experiência profissional da área de conhecimento em que a 
disciplina está inserida (Copia da CPTS ou Declarações); 
m) Comprovante no magistério superior (Cópia da CTPS ou Declarações); 
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n) Fotocópia de comprovação da produção cientifica dos últimos 05 (cinco) anos; 
o) Fotocópias de certificados de cursos e eventos de aperfeiçoamento e 
atualizações realizados, nos últimos 05 (cinco) anos;  
p) Comprovante de residência atualizado. 
 
1.6.5 A não comprovação dos documentos arrolados no item 1.6.4, alíneas “l” à “p”, 
implicará a não pontuação na fase de prova de títulos.  
 
1.6.7 Os documentos a que se referem às alíneas “i”, “j” e “k”, no item 1.6.4, devem 
ser reconhecidos (validados) pelos órgãos oficiais competentes.  
 
1.6.8 A exigência mínima quanto à titulação é ser habilitado na área da disciplina 
escolhida, com titulação mínima de especialista (Pós-Graduação). 
 
1.6.9 O requerimento de inscrição, acompanhado dos documentos mencionados 
acima, deverão ser encaminhados ao Departamento de RH/Reitoria. 
 
1.6.10 O envelope contendo os documentos deverá ser lacrado e sobrescrito ao 
Gerente de Recursos/Reitor da Uniarp. 
 
1.6.11 A taxa de inscrição deve ser quitada por meio de boleto bancário, solicitado 
pelo e-mail: processo.seletivo@uniarp.edu.br ou retirado diretamente na tesouraria 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, no endereço citado no item 1.1 deste Edital, 
no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).  
 
1.6.12 O candidato que se inscrever para concorrer a mais de uma vaga deverá, 
obrigatoriamente, recolher uma taxa de inscrição para cada uma delas.  
 
1.6.13 As inscrições feitas por correspondência via correio, deverão ser emitidas por 
SEDEX, sendo que a data final de postagem admitida será o dia 09 de setembro de 
2015.  

 
1.6.14 Será admitida inscrição por procuração pública ou particular, esta com 
poderes específicos e firma reconhecida.  
 
1.7 A Comissão de Seleção conferirá a regularidade do pedido de inscrição, 

indeferindo os pedidos que não estiverem devidamente instruídos. Somente estarão 

habilitados à seleção os candidatos que entregarem todos os documentos exigidos 

no item 1.6.4, alíneas “a” a “p”. 

1.7.1 A Comissão de Seleção poderá solicitar documentação complementar, 
inclusive para convalidar documentos solicitados no edital, caso julgar necessário.  
 
1.7.2 A homologação das inscrições será publicada até às 17h do dia 14 de 
setembro de 2015, via internet, no endereço: http://www.uniarp.edu.br. 
 

mailto:processo.seletivo@uniarp.edu.br
http://www.uniarp.edu.br/
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1.7  As vagas, relacionadas no quadro a seguir, estão especificadas por 
curso/disciplina. As informações complementares deverão ser solicitadas ao RH 
por email: rh@uniarp.edu.br ou fone 49 – 3561.6273. 
 
2. DAS VAGAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 

 
2.1  As vagas ofertadas totalizam 34 (trinta e quatro) e estão discriminadas no 

anexo 01 – Quadro de vagas, no presente edital. 

 

3. DA REMUNERAÇÃO  
 

3.1 A remuneração obedecerá ao Plano de Cargos e Salários da Uniarp, a 

Convenção Coletiva de Trabalho - CCT vigente e a Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, conforme tabela abaixo: 

3.1.1 Cursos de Graduação/Mestrado 

Titulação do Professor Remuneração da Hora-aula 

Doutor R$ 33,34 
 

Mestre R$ 29,90 
 

Especialista R$ 26,82 
 

 

3.1.1.1 Fundamental e Educação Infantil  

Titulação do Professor Remuneração da Hora-aula 

Ensino Fundamental – Revisor 
Provas 

 
R$ 6,57 

Ensino Infantil – Auxiliar de 
Educação Infantil 

 
R$ 3,75  

 

3.2 – Independente da carga horária ofertada nas vagas constantes do item 2, o 

professor classificado que venha a ser contratado será remunerado na condição de 

professor horista, com carga horária variável, de acordo com os componentes 

curriculares e atividades que venham a cumprir. 

 
4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
 
4.1 - O processo seletivo será coordenado por uma Comissão nomeada pelo Reitor.  
 

mailto:rh@uniarp.edu.br
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4.2 - A Comissão será constituída pelo Vice-Reitor Acadêmico e por três 
Coordenadores de curso, designados pelo Reitor e pelo Gerente de Recursos 
Humanos. 
 
 
 
5. DA SELEÇÃO  

 
5.1 - O processo de seleção externa será composto por duas etapas:   
 
5.1.1 – A primeira etapa “prova de títulos”, compreenderá a: análise do Curriculum 
Lattes que considerará os títulos acadêmicos; atividades no Ensino Superior; 
trabalhos científicos; funções administrativas universitárias e participação em 
colegiados; e atividades profissionais gerais, devidamente comprovados conforme o 
item 1.6.4 deste Edital.  
 
5.1.2 – A segunda etapa prova didática ou de aptidão.  
 
5.2 – Da prova de títulos:  
 
A primeira etapa “prova de títulos” será realizada no dia 21 de setembro de 2015, 

sendo que a análise dos documentos a que se refere o item 1.6.4, obedecerá à 

seguinte ordem e pontuação: 

I – TÍTULOS ACADÊMICOS MÁXIMO 40 PONTOS 

Doutorado 40 pontos 

Mestrado 30 pontos 

Especialização 20 pontos 

II – ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR MÁXIMO 20 PONTOS 

Atividades regulares de ensino superior (aulas) 2 pontos por ano 

Atividades não regulares de ensino (cursos, palestras, 
conferências) 

Até 0,5 pontos cada 

Orientação de tese de doutorado aprovada 1.5 ponto por tese 

Orientação de dissertação de Mestrado aprovada 1 ponto por dissertação 

Orientação de monografia de graduação ou Pós-Graduação. 
(Latu Sensu) 

0,5 ponto cada 

Orientação de projeto de pesquisa docente ou de iniciação 
científica 

0,5 ponto cada 
 

Participação em bancas examinadoras de tese de doutorado 
ou livre docência ou de dissertação de Mestrado. 

0,5 ponto cada 
 

III – TRABALHOS CIENTÍFICOS MÁXIMO 20 PONTOS 

Publicação de livro na área de conhecimento requerida 10 pontos por livro 

Capítulo de livro na área de conhecimento requerida 7 pontos por capítulo 

Artigos científicos na área de conhecimento requerida 5 pontos por artigo 

Trabalhos publicados em anais de congressos ou periódicos 
na área de conhecimento requerida 

3 pontos por trabalho 

Relatório de pesquisa publicado na área de conhecimento 
requerida 

1 ponto por relatório 
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IV – FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS UNIVERSITÁRIAS E 
PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADO 

MÁXIMO 10 PONTOS 

Reitor 4 pontos por ano 

Vice-Reitor, Pró Reitor 2,5 pontos por ano 

Diretor de Área e ou de Centro 2 pontos por ano 

Vice-diretor, Chefe de departamento, Diretor de órgão 
suplementar e coordenador de curso 

1,5 ponto por ano 

Membro de órgão colegiado, excluídos os membros natos 0,5 pontos no conjunto 

Participação em comissão examinadora vinculadas ao 
ensino, à pesquisa e à extensão. 

0,5 pontos por comissão 

V – ATIVIDADE PROFISSIONAIS GERAIS MÁXIMO 10 PONTOS 

a) Participação em atividade de aperfeiçoamento 
(seminários, congressos, cursos, etc.). 

0,5 pontos por 
certificado/declaração 

b) Atividades regulares de ensino na educação básica  0,5 pontos por ano 

c) Experiência profissional vinculada à área 1 ponto por ano 

d) Ocupação de função administrativa de gestão 
(coordenação, supervisão, gerência, direção de 
empresa. Direção de escola, secretario/a 
acadêmico/a de escola) 

1 ponto por função 

 

5.2.1 – No item “títulos acadêmicos”, será considerado unicamente o título de maior 
pontuação, na área de conhecimento exigida pelo edital, e apenas aqueles títulos 
reconhecidos (validados) pelos órgãos oficiais competentes.  
 
5.2.2 – Nos itens II a V subitem “a” inclusive, serão consideradas (pontuadas) 
atividades desenvolvidas nos últimos 05 (cinco) anos.  
 
5.2.3 – Os candidatos poderão obter a pontuação máxima de 100 pontos na primeira 
fase do processo seletivo. A pontuação alcançada pelo candidato será dividida por 
10, para efeito de classificação.  
 
5.2.4 – Os candidatos deverão obter a pontuação mínima de 20 pontos, para 
ascender à próxima etapa do processo seletivo.  
 
5.2.5 – Serão classificados para a prova didática ou de aptidão, somente os três 
candidatos com maior pontuação obtida para cada disciplina, na primeira etapa.  
 
5.2.6 - O Resultado da primeira etapa será publicado até às 18 horas do dia 21 de 
setembro de 2015, pela internet no site http://www.uniarp.edu.br. 
 
5.2.7 – Para fins de desempate, na ocorrência de candidatos com igual número de 
pontos, considerar-se-ão, nesta ordem, as maiores pontuações obtidas: 1) na 
titulação; 2) na experiência de docência em nível superior; 3) nas publicações e 
experiências profissionais na área de formação.  
 
 
5.3 – Da prova didática:  



 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
Rua Victor Baptista Adami, 800 - Centro - Cx. Postal 232 

CEP 89500-000  -  Caçador - SC 
                                                           Fone/Fax: (49) 3561-6200  

e- mail: uniarp@uniarp.edu.br - www.uniarp.edu.br 

 

7 
 

 
A prova didática consistirá em uma aula expositiva, com duração de até 20 minutos, 

sobre o ponto temático, contemplado na(s) ementa(s) do(s) componente(s) curricular 

(es) constante(s) da vaga. Serão avaliados pela banca examinadora os seguintes 

critérios: 

a) Elaboração de um plano de aula que contenha no mínimo os seguintes 
elementos: o ponto temático indicado, objetivos, conteúdo programático, 
metodologia, formas e critérios de avaliação e referências (0 a 10 pontos);  
b) Apresentação e problematização do conteúdo (0 a 10 pontos);  
c) Articulação do conteúdo apresentado com o ponto temático (0 a 10 pontos);  
d) Grau de conhecimento, domínio e atualidade do conteúdo (0 a 10 pontos);  
e) Síntese analítica (0 a 10 pontos);  
f) Consistência argumentativa, capacidade de comunicação e correção de linguagem 
(0 a 10 pontos);  
g) Adequação dos recursos didáticos ao conteúdo (0 a 10 pontos).  
 
5.3.1 - Os membros da Comissão de Seleção atribuirão aos candidatos pontuação 
individual que variará entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, em cada um dos critérios 
apresentados acima e sua soma será dividida por 10 (dez).  
 
5.3.2 – Após o desenvolvimento da aula, o candidato será submetido a 
questionamentos sobre o tema, pela Comissão. 
 
5.3.3 – O resultado da segunda etapa será publicado até às 18h do dia 05 de 
outubro de 2015, pela internet no site http://www.uniarp.edu.br. 
 
5.4 – A homologação do resultado do  Processo Seletivo será efetuada por meio de 
Edital publicado até às 19h do dia 08 de outubro de 2015, pela internet no site 
http://www.uniarp.edu.br. 
 
6. DO CRONOGRAMA DAS PROVAS  
 
6.1 – A prova de títulos será realizada nos dias 21 de setembro de 2015. A comissão 
avaliará os documentos de cada candidato e divulgará até às 21h do dia 21.09.15, 
no site http://www.uniarp.edu.br a relação dos candidatos classificados para 
participar da segunda etapa.  
 
6.2 - A prova didática será realizada nas dependências da Uniarp – Caçador-SC, 
nos dias 28, 29, 30.09 e 01 e 02.10.2015. O candidato deverá apresentar-se com 30 
(trinta) minutos de antecedência no dia, horário e local designado, a fim de atestar 
presença e receber instruções. Será divulgada agenda de horários das provas no 
site http://www.uniarp.edu.br. 
 
7. DO CALENDÁRIO GERAL DO PROCESSO SELETIVO  
 
7.1 O calendário geral do processo seletivo obedecerá as datas abaixo: 

http://www.uniarp.edu.br/
http://www.uniarp.edu.br/
http://www.uniarp.edu.br/
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ATIVIDADES DATAS

INSCRIÇÕES 31.08 a 11.09.15 - 21 horas

INSCRIÇÕES VIA SEDEX/CORRÊIO 09.09.15

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 14.09.15 - 17 horas

PRAZO PARA RECURSOS DO INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÕES
16.09.2015 - 17 horas

PUBLICAÇÃO RESULTADO DOS RECURSOS INDEFERIMENTO 

INSCRIÇÕES
17.09.2015 - 20 horas

PRIMEIRA ETAPA: PROVA DE TÍTULOS 21.09.15

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA: PROVA 

DE TÍTULOS
21.09.15 - 21 horas

PRAZO PARA RECURSO DO RESULTADO DA PRIMEIRA 

ETAPA: PROVA TÍTULOS
23.09.15 - 18 horas

PUBLICAÇÃO RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA DE 

TÍTULOS
23.09.15 - 20 horas

RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA: PROVA DE 

TÍTULOS
23.09.15 - 21 horas

SEGUNDA ETAPA: PROVA DIDÁTICA 28 - 29 - 30.09 e  01 e 02.10.15

RESULTADO DA SEGUNDA ETAPA E CLASSIFICAÇÃO FINAL 05.10.15 - 18 horas

PRAZO PARA RECURSO RESULTADO SEGUNDA ETAPA E 

CLASSIFICAÇÃO FINAL
07.10.15 - 18 horas

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DA SEGUNDA 

ETAPA E CLASSIFICAÇÃO FINAL
08.10.15 - 19 horas

HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 08.10.15 - 20 horas
 

 

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
8.1 – A classificação final obedecerá à ordem decrescente de pontos obtidos pelo 
somatório do resultado dos itens a seguir, dividido por dois:  
I – Total de pontos da prova de títulos (máximo 100 pontos), divididos por 10 (dez);  
II – Total de pontos da prova didática (máximo 100 pontos), divididos por 10 (dez);  
 
8.2 – Critérios de desempate:  
I – Maior titulação;  
II – Maior experiência de docência em nível superior;  
III – Maior experiência profissional na área de formação;  
IV – Mais idoso. 
 
8.3 – Serão considerados aprovados, dentre os candidatos classificados, aqueles 

que obtiverem média final igual ou superior a 5 (cinco). 
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9. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS  
9.1 – A classificação final será publicada até o dia 05 de outubro de 2015, até 18h, 
no site da Uniarp, http://www.uniarp.edu.br, pela Comissão de Seleção.  
 
9.2 – Não havendo interposição ou pendência de julgamento de recurso, o resultado 
final do processo seletivo será homologado pelo Reitor da Uniarp e Diretora do 
Colégio de Aplicação da Uniarp, de acordo com as normas vigentes da Funiarp e 
Uniarp, respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados, publicando-
se a homologação dos resultados dia 08 de outubro de 2015, até às 20 horas. 
 
10. DOS RECURSOS  
10.1 – Cabe recurso das decisões publicadas pela comissão de seleção, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da divulgação dos resultados de cada 
etapa do processo seletivo. 
 
10.2 – O recurso deve ser formalizado por escrito e devidamente autuado e 
fundamentado, com protocolização no setor de RH, que o encaminhará no mesmo 
dia à Comissão de Seleção para proceder análise e emitir a decisão, a qual deverá 
ser publicada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, conforme calendário 
publicado no item 7 (sete) deste edital. 
 
Parágrafo único. Da decisão do órgão especificado no edital, não caberá recurso, 
pois esta esgota a fase administrativa.  
 
11. DO PRAZO DE VALIDADE  
11.1 – O prazo de validade do processo seletivo é de seis meses, a contar da data 
de publicação do resultado final.  
 
11.2 – Após o término do período de validade o processo seletivo perderá seu efeito. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
12.1 – A presente seleção terá validade para o ingresso no segundo semestre de 
2015. 
 
12.2 - Sempre que necessário a UNIARP divulgará normas complementares e 
avisos oficiais sobre o Processo Seletivo através do site www.uniarp.edu.br. 

12.3 - A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a 
possibilidade do ingresso imediato na Uniarp. Fica a concretização da contratação 
condicionada à observância das disposições legais pertinentes e ao interesse e 
conveniência da Universidade.  
 
12.4 - Ocorrendo à contratação, está se dará conforme o estabelecido neste Edital, 
pelas disposições dos Ordenamentos Jurídicos vigentes na Instituição, normas 
complementares, bem como na C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho) e no 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO. 

http://www.uniarp.edu.br/
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12.5 - A admissão pelo Processo Seletivo, não dá direito à efetividade e/ou 
estabilidade, na Instituição, uma vez que o contrato observa o regime da C.L.T 
(Consolidação das leis do Trabalho), em razão da Instituição se tratar de entidade de 
personalidade jurídica de direito privado.  

12.6 – A convocação do candidato habilitado para investidura na vaga prevista 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. Far-se-á via e-mail, para o 
endereço fornecido. 
 
12.7 – O não comparecimento do candidato convocado no prazo, ou a não aceitação 
da vaga acarretará o cancelamento da sua classificação e, em consequência, será 
chamado o candidato a seguir classificado, obedecendo à ordem de classificação.  
 
12.8 – A inscrição no processo seletivo implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das condições estabelecidas neste Edital e nos normativos da Funiarp e 
da Uniarp.  
 
12.9 – Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição ou de 
documentação.  
 
12.10 – A Uniarp poderá verificar a veracidade de qualquer informação prestada 
pelo candidato. A inverdade de qualquer informação implicará no cancelamento da 
inscrição e/ou reprovação no processo seletivo.  
 
12.11 – As normas para contratação do Candidato Selecionado serão explicitadas 
no Edital de Publicação do resultado final do processo de seleção externo de 
professores. 
 
12.12 – O regime de trabalho adotado será CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho. Havendo admissão não se atribuirá qualquer tipo de estabilidade ao 
selecionado. 
 
12.13 – Qualquer questão que reste duvidosa será resolvida em primeira instância 
pela Comissão de Seleção, em segunda e máxima instância, pelo Reitor de Campus 
da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp – Campus Caçador. 
 
12.14 – Os casos omissos do presente Edital serão dirimidos de acordo com a 
legislação vigente. 
 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.  
 

Caçador, 31 de Agosto de 2015. 
 

Prof. Adelcio Machado dos Santos, Pós-Dr. 
Reitor da UNIARP 
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ANEXO 01 
QUADRO DE VAGAS – E D I T A L Nº 003/REITORIA/2015 

VAGA Q. VAGA CURSO  COMPONENTE CURRICULAR
CARGA 

HORÁRIA
CAMPUS PONTO TEMÁTICO EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA

1 1 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA II 60 horas Fraiburgo-SC Plano de Negócios.

Escolas do planejamento estratégico; Escola do design;

Empreendedorismo; Empreendedorismo Corporativo;

Estratégias genéricas de negócio; Competição; Arranjos

produtivos; Plano de negócios; Roteiro de planejamento;

Estratégias Internacionais.

Graduação em Administração, 

com Pós Graduação.

2 1 ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS II 60 horas Fraiburgo-SC Tipos de Orçamento.

Cultura Orçamentária. Fases do Planejamento. Tipos de

Orçamento. Desenvolvimento, acompanhamento, controle e

análise tendências e projeções. 

Graduação em Administração, 

com Mestrado.

3 1 ADMINISTRAÇÃO ORGANIZAÇÃO, SISTEMA E MÉTODOS 60 horas Fraiburgo-SC Processo Decisório.

Abordagem e pressupostos teóricos: evolução histórica,

conceitos e prática da O.S.M.; Ciclo de vida das organizações;

Estruturas organizacionais; Processo decisório; Dinâmica

organizacional e o processo da mudança; Processos

organizacionais e ambiente externo. Departamentalização,

centralização e descentralização; Organogramas; Técnicas de

levantamento de dados. Fluxograma. Metodologias para

levantamento, análise e prognóstico das organizações.

Graduação em Administração, 

com Mestrado.

4 1 AGRONOMIA NUTRIÇÃO ANIMAL E BROMATOLOGIA 60 horas Caçador - SC
Exigências nutricionais para 

animais de grande porte.

Exigências nutricionais, Composição bromatológica de

alimentos (matéria fresca, matéria seca, matéria mineral,

Proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta), digestibilidade dos

Carboidratos, lipídeos, proteínas (interação entre aves, peixes,

monogastricos e digastricos) fatores fisiológicos envolvendo

nutrição animal. Vitaminas, aditivos, hormônios e

minerais,Cálculos e formulação de rações para animais. Valor

nutritivos de forragens e ensilagens, técnicas em

bromatologia, fabricas de ração.

Graduação em Zootecnia, 

Medicina Veterinária ou 

Agronomia, com Pós 

Graduação.

5 1
ARQUITETURA E 

URBANISMO
PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO II 60 horas Caçador - SC

Apresentar trabalho de 

realizado, com RRT 

registrada no CAU, de um 

espaço residencial ou 

comercial com área mínima 

de 100m².

Elementos de estruturação dos espaços. Composição espacial

com envolvimento do entorno. Identidade do lugar.

Informações teóricas com análise crítica e história do tema.

Conceitos básicos de aspectos técnicos construtivos.

Metodologia de projeto: programa e análise, conceituação e

proposição ao nível de anteprojeto.

Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação.

6 1
ARQUITETURA E 

URBANISMO
PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO IV 60 horas Caçador - SC

Apresentar trabalho de 

realizado, com RRT 

registrada no CAU, de um 

espaço público com área 

mínima de 200m².

Projetos de edificações em áreas centrais da cidade.

Programas e Equipamentos urbanos de uso público que

atendam as necessidades da coletividade. Elaboração de

projetos a partir do conceito aplicado em função dos

problemas sociais. Metodologia de projeto: programa e

análise, conceituação e proposição ao nível de anteprojeto.

Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação.
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7 1
ENGENHARIA AMBIENTAL 

E SANITÁRIA
SISTEMAS ESTRUTURAIS 60 horas Caçador - SC

Estruturas arquitetônicas de 

um modo geral.

Estudo dos diversos sistemas estruturais e concepção 

estrutural durante a composição dos projetos arquitetônicos, 

definindo os carregamentos nos elementos constituintes da 

estrutura lançada.

Graduação em Engenharia,  

com Pós Graduação.

8 1
ENGENHARIA AMBIENTAL 

E SANITÁRIA
DESENHO TÉCNICO 60 horas Caçador - SC

Elementos de Desenho 

Topográfico.

Elementos de Desenho Topográfico. Fundamentos de 

cartografia, conhecimento dos diferentes tipos de cartas, 

mapas e plantas. Equipamentos para Desenho Topográfico. 

Normas Técnicas. Formato de Papel. Representação de 

Relevo. Desenho Auxiliado por Computador (software ). 

Projeções cartográficas. Fotointerpretação de produtos sub-

orbitais coloridos, falsa-cor e pancromáticos. Manipulação de 

cartas topográficas, náuticas e temáticas.

Graduação em Engenharia ou 

Arquitetura e Urbanismo ou 

Matemática,  com Pós 

Graduação.

9 1
ENGENHARIA AMBIENTAL 

E SANITÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA
60 horas Caçador - SC

Politicas publicas voltadas 

para engenharia sanitária. 

A proposta desta disciplina visa desenvolver a reflexão e o 

interesse dos alunos de graduação, pela pratica da vigilância 

sanitária no contexto da saúde coletiva. O eixo conceitual 

esta orientado ao entendimento do aparelho estatal, 

competência, organização, atribuições e atuação, como 

instrumento de intervenção nas politicas de saúde. discutir e 

avaliar as dimensões sociais, politicas, técnicas e jurídicas 

decorrentes da atuação da vigilância sanitária.

Graduação em Engenharia,  

com Pós Graduação.

10 1 ENGENHARIA CIVIL CONCRETO II 60 horas Caçador - SC
Estudo e dimensionamento 

das marquises.

Estudo das peças comprimidas. Peças sujeitas à esforço 

normal e momento fletor (flexocompressão). 

Dimensionamento de peças sujeitas à torção. Estudo e 

dimensionamento das marquises. Dimensionamento e 

detalhamento das fundações superficiais. Reservatórios de 

água.

Graduação em Engenharia 

Civil, com Mestrado.

11 1 ENGENHARIA CIVIL ESTRUTURAS METÁLICAS 60 horas Caçador - SC Soldas.

Aço estrutural. Condições gerais de projeto. Critérios de 

segurança. Estabilidade e análise estrutural. Barras 

prismáticas submetidas à força axial de tração. Barras 

prismáticas submetidas à força axial de compressão. Barras 

prismáticas submetidas a flexão. Condições específicas para o 

dimensionamento de ligações metálicas. Soldas. Parafusos e 

barras redondas rosqueadas. Condições específicas para o 

dimensionamento de elementos mistos de aço e concreto. 

Projeto de estruturas simples.

Graduação em Engenharia 

Civil ou Mecânica, com Pós 

Graduação.

12 1 ENGENHARIA CIVIL MECÂNICA GERAL 60 horas Caçador - SC Carga Distribuida.

Vínculos estruturais. Tipos de estruturas. Equilíbrio de forças e

momentos. Carga distribuída. Sistema estaticamente

indeterminados. Características geométricas das superfícies

planas. Momento estático, momento de inércia, momento

centrífugo e momento polar de inércia. 

Graduação em Engenharia, 

com Pós Graduação.
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13 1 ENGENHARIA CIVIL RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 60 horas Caçador - SC Flambagem.

Análise de tensões. Análise de deformações. Introdução à

teoria da elasticidade. Métodos de energia. Critérios de

resistência. Seções de paredes delgadas. Linha elástica.

Flambagem. Introdução ao método plástico.

Graduação em Engenharia 

Civil ou Mecânica, com Pós 

Graduação.

14 1 ENGENHARIA CIVIL SANEAMENTO 60 horas Caçador - SC Limpeza pública.

Sistemas de abastecimento de água. Características das águas 

de abastecimento. Etapas de elaboração de projetos. 

Consumo de água. Captação, adução e reservação de água. 

Rede de distribuição. Tratamento de água. Sistemas de 

esgoto. Rede de esgotos sanitários. Tratamento de esgotos 

sanitários. Rede de esgoto pluvial. Sistemas de resíduos 

sólidos. Limpeza pública. Tratamento de resíduos sólidos.

Graduação em Engenharia , 

com Mestrado.

15 1 ENGENHARIA CIVIL
SISTEMAS HIDROSANITÁRIOS E 

INCÊNDIO
60 horas Caçador - SC

Instalações de combate a 

incêndio.

Instalações da água potável, dados para o projeto,

dimensionamento da instalação, aquecimento d'água,

instalação hidro-pneumática. Instalações sanitárias:

introdução, dados para o projeto, esgotamento em subsolo,

dimensionamento, fossas sépticas, filtro anaeróbio, outros

sistemas de esgotamento. Normas Técnicas. Instalações de

água pluviais: esgotamento de águas pluviais, projeto de

instalações. Instalações de gás, instalações de gás

combustível, instalação de GLP. Instalações de combate a 

Graduação em Engenharia Civil, com Mestrado.

16 1

ENGENHARIA DE 

CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO

FENÔMENOS DE TRANSPORTE 60 horas Caçador - SC

Leis fundamentais da 

termodinâmica; balanço de 

massa. 

Leis fundamentais da termodinâmica; balanço de massa; 

momento, energia e entropia; noções de termodinâmica; 

noções de hidrodinamica; mecanismos físicos e leis 

fundamentais da condução. convecção e radiação; balanço 

térmico; trocadores de calor; radiação pura; transferência de 

massa.

Graducação em Engenharia, 

com Mestrado.

17 1 ENGENHARIA ELETRICA CENTRAIS HIDRELÉTRICAS I 60 horas Caçador - SC

Aspectos gerais e

classificação de centrais

hidroelétricas.

Aspectos gerais e classificação de centrais hidroelétricas.

Estudo preliminar para aproveitamento hidroelétrico. Tipos de

turbinas hidráulicas. Tubulações de usinas. Perdas de carga.

Transientes hidráulicos (golpe de aríete).Elementos

constituintes de uma usina hidroelétrica.Dimensionamento,

instalação, operação e manutenção de uma usina hidrelétrica. 

Ensaio de turbinas. Rendimentos. Simulação em programas

computacionais do funcionamento de uma usina hidroelétrica.

Graduação em Engenharia 

Elétrica, com Pós Graduação.

18 1 ENGENHARIA ELÉTRICA ANTENAS 60 horas Caçador - SC Projeto de antenas.

Princípios de irradiação eletromagnética, o dipolo elementar, 

parâmetros de antenas, antenas lineares, arranjos, antenas de 

banda-larga, antenas de abertura. Projeto de antenas. 

Propagação de ondas de rádio em AM e FM. Propagação de 

ondas de superfície. Propagação de ondas troposféricas. 

Propagação ionosféricas. Simulação usando programas 

computacionais.

Graduação em Engenharia 

Elétrica, com Mestrado.
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19 1 ENGENHARIA ELÉTRICA
ARQUITETURA DE 

MICROCONTROLADORES 
60 horas Caçador - SC

Arquitetura de

microcontroladores.

Arquitetura de microcontroladores; programação de

microcontroladores: tipos e formatos de instrução; modos de

endereçamento; memória; entrada/saída; dispositivos

periféricos; interrupção; acesso direto a memória;

barramentos padrões; ferramentas para analise;

desenvolvimento e depuração; projetos com

microcontroladores; programação; uso de ferramentas de

analise; desenvolvimento e depuração; projeto de aplicação

com microcontroladores.

Graduação em Engenharia 

Elétrica ou Engenharia de 

Controle e Automação ou 

Mecatrônica, com Pós 

Graduação.

20 1 ENGENHARIA ELÉTRICA SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA I 60 horas Caçador - SC
Projeto de linhas de 

transmissão.

Introdução ao Cálculo Mecânico das Linhas de Transmissão. 

Projeto de linhas de transmissão. Componentes elétricos das 

redes elétricas. Simulação em programas computacionais. 

Sistemas trifásicos. Modelagem e comportamento elétrico dos 

componentes dos sistemas de potência. Conceito e cálculo de 

grandezas por unidade (pu). Diagrama unifilar. Matrizes da 

rede. Fluxo de carga.

Graduação em Engenharia 

Elétrica, com Pós Graduação.

21 1 ENGENHARIA MECÂNICA
PLANEJAMENTO E PROCESSO DE 

MANUFATURA
60 horas Caçador - SC

Conceitos básicos em 

sistemas de produção: 

estoques, estoque de material 

em processo.

Estratégia de manufatura. Fatores críticos de sucesso. 

Caracterização da função planejamento da produção nas 

Organizações. Conceitos básicos em sistemas de produção: 

estoques, estoque de material em processo, lead-time e tempo 

de fluxo. Técnicas de Planejamento da Produção: MRP, JIT e 

OPT. Introdução ao controle da produção. 

Graducação em Engenharia, 

com Mestrado.

22 1 ENGENHARIA MECÂNICA
PROJETO ASSISTIDO POR 

COMPUTADOR 
60 horas Caçador - SC

Conceitos subjacentes a 

modelos tridimensionais de 

projetação e suas 

implicações. 

Introdução aos sistemas computacionais digitais. Conceitos 

subjacentes a modelos tridimensionais de projetação e suas 

implicações. As teorias do processo de projetação e suas 

implicações na automação das atividades de projeto. 

Sistemas gráficos de análise e avaliação de projeto. 

Modelagem em 3D e renderização como instrumento de 

experimentação e análise em projeto.

Graduação em Engenharia, 

com Pós Graduação.

23 1 ENGENHARIA MECÂNICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 60 horas Caçador - SC
Sistemas frigoríficos por 

compressão de vapor. 

Sistemas frigoríficos por compressão de vapor. Fluidos 

refrigerantes. Projeto e construção de câmaras frigoríficas. 

Sistemas frigoríficos por absorção. Psicrometria. Cálculo da 

carga térmica para conforto e em sistemas industriais. 

Sistemas de condicionamento de ar. Unidades 

condicionadoras de ar.

Graduação em Engenharia, 

com Pós Graduação.
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24 1
COLÉGIO APLICAÇÃO - 

ENSINO FUNDAMENTAL
REVISÃO DE PROVAS

40 

horas/semana
Caçador - SC Vocabulário e Sentido.

Conhecimentos linguísticos: coesão e coerência; conectivos;

gênero textual; sintaxe, pontuação; vocabulário e sentido;

argumentação.

Cursando Letras, a partir da 

terceira fase.

25 1
COLÉGIO APLICAÇÃO - 

ENSINO INFANTIL
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

30 

horas/semana
Caçador - SC Recreação Infantil.

Língua Portuguesa: sílabas, substantivos, masculino e 

feminino, singular e plural;  Vogais, consoantes, acentuação. 

Formação de frases, aumentativo, diminutivo, sinônimos, 

antônimos, separação de sílaba, interpretação de texto. 

Recreação Infantil.

Cursando Pedagogia, a partir 

da terceira fase.

26 1 FARMÁCIA BIOSEGURANÇA 60 horas Caçador - SC
Riscos químicos, físicos e

biológicos.

Conceito, importância, Legislação e normas e medidas de

biossegurança nas atividades desenvolvidas pelos

profissionais de saúde. Riscos químicos, físicos e biológicos.

Conduta e normas de biossegurança em situações de riscos e

emergências. 

Graduação em Farmácia ou 

Biomedicina, com Pós 

Graduação.

27 1 FARMÁCIA
PARASITOLOGIA E MICOLOGIA 

CLÍNICA 
60 horas Caçador - SC

Relação estrutura atividade

de farmácos dos sistemas

cardiovasculares.

Relação estrutura e atividade de fármacos. Fármacos Anti-

histamínicos, AINEs, Xantinas e derivados. Anestésicos locais.

Fármacos dos Sistemas Cardiovasculares, Hematopoiético,

Renal, Respiratório, Digestivo e Hormonal. 

Graduação em Farmácia ou 

Biomedicina, com Pós 

Graduação.

28 1 FARMÁCIA QUÍMICA FARMACÊUTICA II 60 horas Caçador - SC

Relação estrutura atividade

de farmácos dos sistemas

cardiovasculares.

Relação estrutura e atividade de fármacos. Fármacos Anti-

histamínicos, AINEs, Xantinas e derivados. Anestésicos locais.

Fármacos dos Sistemas Cardiovasculares, Hematopoiético,

Renal, Respiratório, Digestivo e Hormonal. 

Graduação em Farmácia ou 

Biomedicina, com Doutorado.

29 1 JORNALISMO JORNALISMO DIGITAL II 60 horas Caçador - SC

Jornalismo na internet:

conceitos básicos,

características, linguagem,

credibilidade.

A linguagem multimídia. Hipertextos. Linguagem de áudio e

vídeo. Elementos de formulação de comunicação digital.

Desenvolvimento de processos de criação relacionados à

comunicação em meios digitais. Relações multimídias entre

comunicação gráfica, eletrônica e digital. Jornais, revistas e

boletins digitais on-line. Desenvolvimento de sites

jornalísticos.

Graduação em Jornalismo, 

com pós-graduação.
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30 1 JORNALISMO Laboratório de jornalismo impresso III 60 horas Caçador - SC
Produção de veículo impresso 

especializado

A segmentação de jornais e revistas. Jornais e revistas

especializados. A linguagem e o design dos veículos

especializados. O jornal laboratório. Produção de veículo

impresso especializado.

Graduação em Jornalismo ou 

Design, com pós-graduação.

31 1 MESTRADO
ASSOCIATIVISMO E 

COOPERATIVISMO
60 horas Caçador - SC

Fundamentos e evolução do 

associativismo.

Fundamentos e evolução do associativismo; a organização 

cooperativa; Doutrina; movimento cooperativo; Interelações 

com cooperativismo.

Cursos Superior em Ciências 

Econômicas ou Administração, 

com doutorado em 

Administração, Engenharia de 

Produção ou Engenharia 

Industrial e publicação mínima 

de 150 pontos QUALIS no 

triênio.

32 1 MESTRADO
DESENVOLVIMENTO E 

INTERDISCIPLINARIEDADE
60 horas Caçador - SC Sustentabilidade.

Teorias do desenvolvimento: crescimento, desenvolvimwento 

e sustentalbilidade; modernidade e modernização; 

desenvolvimento regional; 

Cursos Superior em Ciências 

Econômicas ou Administração, 

com doutorado em 

Administração, Engenharia de 

Produção ou Engenharia 

Industrial e publicação mínima 

de 150 pontos QUALIS no 

triênio.

33 1 MESTRADO
SAÚDE, SOCIEDADE E 

DESENVOLVIMENTO
60 horas Caçador - SC Bio Poder.

Formas contemporânea do cuidado de si mesmo; 

subjetividade e história; Bio poder; Bio política; Poder 

disciplinar; normatização e normalização 

Curso Superior da área de 

saúde ou psicologia, com 

doutorado e Produção mínima 

de 150 pontos QUALIS no 

triênio.

34 1 SERVIÇO SOCIAL
PLANEJAMENTO EM SERVIÇO SOCIAL 

II 
60 horas Caçador - SC

O que é planejamento.

Principal importância do 

planejamento na Profissão de

Serviço Social. 

Como elaborar o diagnóstico social. Etapas da elaboração de

plano, programa e projeto na área social com atividades

práticas. A dotação orçamentária como base do planejamento

na definição de políticas públicas com enfoque nos conselhos

municipais.

Graduação em Serviço Social, 

com Pós Graduação.

ANEXO 01 - QUADRO DE VAGAS
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ANEXO 02 - FICHA DE INSCRIÇÃO – E D I T A L Nº 003/REITORIA/2015 

I – Dados da Vaga 
 

Código da Vaga Curso Disciplinas Curriculares 

 
 

  

  
II – Dados Pessoais 

Nome Completo  

 

Data de Nascimento  

Local de Nascimento  

Nacionalidade  

Filiação  

 

Estado Civil  

CPF nº  

Número do PIS/PASEP  

Título de Eleitor nº  

Cédula de Identidade nº (data e 
órgão expedidor) 

 

 

Endereço completo  

Bairro  

Cidade  

CEP  

Estado  

Telefone(s) - 

Email  

 

OBS: Anexar o comprovante de recolhimento da taxa e os documentos necessários 

para efetivação da inscrição. 

___________________, ___de ___________________de _________. 

___________________________ 

Assinatura do Candidato (a)  

 


