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EDUFOR CONSULTORIA EDUCACIONAL 

EDUCAÇÃO FÍSICA, ENFERMAGEM, ENGENHARIA CIVIL, DIREITO, FISIOTERAPIA, 

ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA. 

 

SELEÇÃO  DE PROFESSORES CONTEUDISTAS AUTÔNOMOS PARA 

AS DISCIPLINAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

Edital 02/2020 

 

O Diretor Geral da EDUFOR Consultoria Educacional torna pública as normas 

gerais para o processo de seleção de professores conteudistas autônomos, 

home office, para as disciplinas dos cursos de graduação em Licenciatura em 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Direito, Fisioterapia, 

Odontologia e Psicologia. 

 

1.  Do objeto e critérios de seleção 

Esta chamada tem como objeto a seleção para banco de professores (cadastro 

de reserva) conteudistas autônomos para desenvolverem conteúdos para as 

disciplinas dos cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância. 

Poderá se inscrever no processo seletivo o profissional que preencha os 

requisitos e critérios especificados no item e atender também ao disposto abaixo: 

 

1.1 Ter formação na área e habilidade para utilizar computadores e novas tecnologias; 

1.2 Ter disponibilidade para desenvolver materiais; 

1.3 Ter experiência de no mínimo 06 (seis) meses com Educação a Distância, 

como professor, tutor ou membro da equipe multidisciplinar. 
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2. Das disposições preliminares 

 

a) O acompanhamento de editais e comunicados referentes a este 

processo seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

b) O candidato selecionado deve ter ciência dos direitos e das obrigações, dos 

prazos inerentes à qualidade de contratação como professor conteudista 

temporário. 

c) O candidato selecionado deve ter ciência sobre a cessão de direitos autorais do 

conteúdo elaborado que transfere à EDUFOR Consultoria Educacional.  

d) Esta seleção será planejada, desenvolvida e gerenciada por comissão de 

seleção instituída pela EDUFOR Consultoria Educacional.  

e) O acompanhamento de editais e comunicados referentes a este processo 

seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

f) Dúvidas e informações sobre o processo de seleção deverão ser obtidas 

somente com membros da equipe pelo telefone (85) 3393-2470 ou pelo e-mail: 

ead@eduforconsultoria.com.br  

 

2.1 Das atribuições do professor conteudista: 

a) Participar de capacitação para conhecimento da metodologia de elaboração de 

material didático para as modalidades presencial e a distância; 

b) Criação do Plano de Ensino; 

c) Planejamento e elaboração das aulas de autoria própria; 

d) Manter-se em comunicação com a Direção e Comissão de Seleção da EDUFOR 

Consultoria Educacional;  

e) Responder dúvidas da Comissão de Seleção; 
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f) Adequar conteúdos, materiais didáticos, atividades, projetos, mídias e 

bibliografias utilizados para o desenvolvimento do curso à linguagem da 

modalidade EaD; 

g) Realizar mudanças e adequações indicadas pela equipe de Revisores, 

Designers Instrucionais, visando adaptações metodológicas (caso seja 

necessário, no decorrer das atividades pedagógicas a serem realizadas 

no(s) material(is) didático(s); 

h) Ter disponibilidade para possíveis correções/ adaptações dos textos em 

um período de até 06 (seis) meses após a entrega dos conteúdos, 

atendendo normas e orientações da instituição;  

i) Possuir disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades 

planejadas;  

j) Se houver a necessidade de produção de outros materiais didáticos para 

complementar as atividades, como a elaboração de videoaulas, o 

professor conteudista poderá ser convidado para a gravação, cabendo à 

instituição o direito de deliberar sobre a qualidade do vídeo; 

k) Fazer a validação final do(s) material(is) didático(s) após a diagramação. 

 

3. Público-alvo 

Podem participar desta seleção professores que atendam obrigatoriamente os 

seguintes requisitos: 

 

a) Possuir no mínimo graduação completa ou especialização na área da 

disciplina/vaga; 

b) A preferência será por profissionais que tenham experiência com EaD - 

Educação a Distância; 

c) Preferível atuar ou ter atuado em Instituições de Ensino Superior na(s) 

área(s) da(s) disciplina(s) que estiver se candidatando. 
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4. Do Cronograma de seleção (Informações serão disponibilizadas no site da 

Consultoria www.eduforconsultoria.com.br) 

 

30 de outubro de 2020 Lançamento do Edital 

31 de outubro a 06 de 

novembro de 2020 

Período para inscrição dos candidatos 

07 de 10 novembro de 

2020 

Análise dos currículos 

14 de novembro de 2020 Divulgação da relação dos candidatos selecionados após 

análise dos recursos com indicação de local, data e 

horário para entrevista 

17 a 19 de novembro de 

2020 

Entrevistas 

21 de novembro de 2020 Divulgação dos candidatos aprovados e selecionados 

para compor o cadastro de reserva 

24 de novembro de 2020 Reunião com Professores Selecionados para 

apresentação do Plano de Trabalho 

 

 

5. Das vagas e da documentação necessária 

a) Será disponibilizada (01) vaga(s) para cada disciplina que consta no 

Anexo I desse Edital; 

b) O candidato poderá se candidatar para mais de uma disciplina desde que 

haja compatibilidade entre a sua formação e as áreas estabelecidas; 

c) Para realizar a sua inscrição, o candidato deverá enviar a seguinte 

documentação: Curriculum Lattes; Ficha de inscrição devidamente 

preenchida (ver Anexo II), mesclar os documentos em somente um 
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documento no formato PDF; Enviar toda a documentação para o e-mail 

ead@eduforconsultoria.com.br dos dias 31 de Outubro de 2020 a 06 de 

Novembro de 2020, conforme cronograma do processo. 

 

 

6. Do pagamento 

O professor tutor conteudista receberá: 

a) 1.500,00 R$ bruto, pelos materiais e atividades produzidas (livro, criação 

de fóruns, elaboração de atividades avaliativas); 

b) 500,00 R$ bruto, pela gravação de (04) videoaulas, de oito (oito) a 10 (dez) 

minutos, que fazem parte da complementação do material didático. A pauta, o 

local e os horários de gravação serão definidos posteriormente pela EDUFOR 

Consultoria Educacional. 

Observação: o pagamento será feito através de RPA (Recibo de Pagamento 

Autônomo). Ressalte-se que essa modalidade de pagamento envolve os 

descontos de 8% de ISS e 11% de INSS sobre o valor a ser remunerado. 

 

 

7. Da seleção, dos resultados e da documentação para contratação 

 

a) A seleção será realizada por profissionais da EDUFOR Consultoria 

Educacional que analisarão o(s) currículos e o(s) texto(s) de apresentação 

da(s)disciplina(s);  

b) O resultado será divulgado no site da EDUFOR Consultoria Educacional a 

partir das 08 horas do dia 21 de Novembro de 2020;  

c) Aos profissionais selecionados é necessário que apresentem a seguinte 

documentação: RG e CPF; Conta bancária; Comprovante de endereço; CTPS 

– página do PIS e dos dados cadastrais, seja escaneada ou fotografada e 

enviada para o seguinte e-mail: ead@eduforconsultoria.com.br; 

mailto:ead@eduforconsultoria.com.br
mailto:ead@eduforconsultoria.com.br
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d) O período para entrega da documentação será comunicada pela Comissão 

de Seleção com a conclusão do processo seletivo. 

 

 

8. Das disposições finais 

a) Este edital tem por objetivo selecionar profissionais autônomos para 

elaboração de material, de acordo com as disciplinas dos cursos de 

graduação presentes nesse Edital. 

b) A inexatidão das declarações e as irregularidades de documentos, ou outras 

constatadas no decorrer do processo, eliminarão o candidato, anulando-se 

todos os atos decorrentes da sua inscrição no processo seletivo. 

c) O candidato selecionado será contratado em regime de prestação de serviços 

autônomo, home office, sem nenhum vínculo empregatício formal. 

d) O Candidato deve ter disponibilidade de tempo para o cumprimento das 

atividades; 

e) O candidato selecionado e contratado poderá ser desligado a qualquer 

tempo, por solicitação ou por descumprimento das atribuições inerentes à sua 

função, conforme a necessidade de ambas as partes. 

f) A aprovação do candidato não caracteriza vínculo empregatício com a 

EDUFOR Consultoria Educacional. 

g) Todas as convocações e avisos referentes ao processo de seleção e aos 

resultados serão divulgados na página da EDUFOR Consultoria Educacional 

(https://www.eduforconsultoria.com.br/editais-e-documentos). 

h) A seleção tem validade seis meses a contar da publicação do resultado. 

i) O candidato, ao realizar sua inscrição, se declara conhecedor e adepto às 

regras deste edital, não podendo alegar desconhecimento das regras e 

instruções contidas neste edital. 

j) No caso de substituição de candidato, será chamado o próximo da sequência 

da lista de aprovação. 
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k) A oferta de disciplinas para elaboração do material será definida pela 

Comissão de Seleção da EDUFOR Consultoria Educacional. 

l) Não será aceito a realização de entrevistas em datas e horários não definidos 

pela Comissão de seleção. 

m) As informações, como datas e ações, presentes neste edital poderão 

sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, circunstância que será 

comunicada por meio das mídias oficias da instituição. 

n) A sequência de produção do material das disciplinas presentes nesse Edital 

será definida pela Comissão de Seleção da EDUFOR Consultoria 

Educacional. 

o) O período para a elaboração do produto será de até 60 (sessenta) dias a 

contar da data da capacitação e da assinatura do termo de compromisso. 

p) O atraso na entrega dos materiais ou a não aprovação por falta de qualidade 

dos produtos implicará imediata rescisão do contrato. 

q) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de seleção da EDUFOR 

Consultoria Educacional. 

 

 

 

Fortaleza (CE), 30 de outubro de 2020. 
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DIRETOR GERAL 
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ANEXO I  

 

 

DISCIPLINAS – ÁREA DE SAÚDE 
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DISCIPLINA EMENTA 

Introdução à 

Odontologia 

 

História e evolução da Odontologia no Brasil e no mundo. Símbolos e 

mitos da profissão. Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de 

Odontologia. Cenários de prática e campos de atuação. Visão social da 

profissão. Globalização e Mercado de Trabalho. Perfil do Cirurgião 

Dentista brasileiro. Relações Humanas no âmbito do trabalho. Ética no 

cotidiano da formação profissional. Saúde bucal da população 

brasileira. Realidade epidemiológica em saúde bucal no Brasil. 

Especialidades odontológicas. Deontologia aplicada à Odontologia. 

Entidades representantes da categoria. 

Fisiologia Humana e 

Biofísica 

 

Biofísica e Fisiologia Celular e Homeostasia. Estudo biofísico e 

fisiológico dos sistemas: Nervoso, Endócrino, Digestório, 

Cardiovascular, Respiratório e Renal. Radiobiologia. 

Patologia Geral 

 

Estudo das alterações morfofuncionais das células, tecidos e fluídos 

intercelulares ocasionados pela ação dos agentes exógenos ou por 

distúrbios endógenos. 

Farmacologia 

 

Conceitos e princípios básicos em farmacologia. Vias de administração, 

absorção, distribuição, metabolização e eliminação de drogas no 

organismo. Mecanismos de ação de drogas no organismo (Teoria dos 

receptores). Transmissão neuro-humoral e farmacologia do sistema 

nervoso autônomo. Bloqueadores neuromusculares. Drogas 
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colinérgicas e adrenérgicas. Introdução à psicofarmacologia. Drogas 

que atuem no sistema nervoso central (neurolépticos, ansiolíticos, 

antidepressivos, anticonvulsivantes, hipnosedativos, 

hipnoanalgésicos). Anestésicos. Drogas que atuam sobre o sistema 

cardiovascular (anticoagulantes, digitálicos, anti-hipertensivos, 

antiarrítmicos, dilatadores coronários). Diuréticos. Antacóides. 

Corticosteroides, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios. Drogas 

que afetam o sistema hormonal. Antissépticos e antibióticos. 

Antiparasitárias. Medicamentos e Práticas Hospitalares.  

Bioética e 

Biossegurança 

 

Histórico, Conceito e Legislação em Biossegurança no Contexto da 

Saúde. Equipamentos de proteção individual e coletiva contra riscos 

biológicos. A biossegurança e os  princípios da atenção primária à 

saúde. A relação da NR-32 com o contexto da saúde e a biossegurança 

no processamento de artigos:  processos de limpeza, desinfecção e 

esterilização de produtos. 

Os riscos bacteriológicos, químicos, físicos e radiológicos em 

Laboratórios, Clínicas e Hospitais. Resíduos de serviços de saúde. A 

biossegurança no ensino em saúde e na sociedade contemporânea; 

Segurança Biológica e Doenças Adquiridas em Contextos de Saúde. 

Segurança Química. Mapa de Risco.  Conceitos Gerais de Ética e 

Bioética.  Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e 

Animais. 

Saúde Coletiva 

 

Saúde, sociedade, condições de vida, quadro sanitário brasileiro, 

transição demográfica. Processo saúde-doença, prevenção e promoção 

de saúde. Evolução histórica da saúde pública e saúde coletiva; 

modelos assistenciais de saúde no Brasil. Vigilância em Saúde. 

Políticas públicas de atenção à saúde, vulnerabilidade social; grupos 

minoritários, populações negra e indígena, pessoas com deficiências e 
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mobilidade reduzida. Estratégias de organização das ações do sistema 

de saúde e implantação de programas de saúde nos municípios. Gestão 

política do sistema de saúde e participação popular. 

Odontologia Legal 

 

Noções gerais de Medicina Legal aplicada à Odontologia. Estudo 

pormenorizado da identificação através da arcada dentária. Perícias. 

Antropologia e traumatologia forense (estudos de casos da história 

moderna).  

Fundamentos de 

Odontologia do 

Trabalho  

 

Identificação, avaliação e vigilância dos fatores ambientais que possam 

constituir risco a saúde bucal no local de trabalho, em qualquer das 

fases do processo de produção. Assessoramento técnico e atenção em 

matéria de saúde, de segurança, de ergonomia e de higiene no trabalho, 

assim como em matéria de equipamento de produção individual, 

entendendo-se inserido na equipe interdisciplinar de saúde do trabalho 

operante. Planejamento e implantação de campanhas e programas de 

duração permanente para educação dos trabalhadores quanto a 

acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e educação em saúde. 

Organizar estatísticas de morbidade e mortalidade com causa bucal e 

investigar suas possíveis relações com as atividades laborais e na 

realização de exames odontológicos para fins trabalhistas. 

Introdução à 

Enfermagem 

 

Estudo da evolução histórica e conceito de enfermagem, dentro de uma 

abordagem qualitativa. Análise contextualizada da realidade atual da 

enfermagem. Conhecimentos sobre as teorias e instrumentos básicos 

de enfermagem. Os paradigmas filosóficos que fundamentam o 

conhecimento de Enfermagem na modernidade e pós-modernidade. O 

saber da Enfermagem como um saber científico: as teorias de 

Enfermagem. Teoria e prática da Enfermagem: conflitos e controvérsias 

na construção do conhecimento. O futuro do conhecimento em 

Enfermagem: a  pesquisa-cuidado, o desafio para o cuidar em saúde. 
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Perspectivas acerca da realidade da Enfermagem no âmbito do SUS.  

Epidemiologia 

 

Fundamentos de Epidemiologia. Marcos teóricos da Epidemiologia.  

Epidemiologia: História Natural e Prevenção das Doenças. Análise 

exploratória de dados epidemiológicos.  Medidas de frequência em 

Saúde Coletiva. Inferência em epidemiologia.  O Método 

Epidemiológico: desenhos e tipos de estudos epidemiológicos. 

Vigilância Epidemiológica.  O Processo Endêmico.  Integração saúde 

populacional e políticas publicas. Profilaxia, prevenção, eliminação e 

erradicação de doenças transmissíveis e infecciosas mais comuns no 

país e na região, especialmente no Nordeste. Estudos de casos em 

Epidemiologia.  

Bioestatística 

 

Bases estatísticas dos métodos quantitativos. Apresentação tabular e 

gráfica. Variáveis. Probabilidades, inferência estatística. Distribuição, 

expectativas. Variância. Covariâncias. Amostragem, estimativa. Média. 

Prova de hipóteses estatísticas. Erros. Provas sobre proporções, 

médias e variâncias. Estimativas demográficas. Indicadores de saúde. 

Processos de Cuidar em 

Saúde Mental 

 

Discussão sobre o perfil da assistência de enfermagem psiquiátrica com 

enfoque nas condições socioeconômicas e culturais. Estudo sobre os 

conceitos e teorias de atenção à saúde e doença mental. A análise 

crítica sobre o comportamento, ética profissional e sensibilidade ao 

sofrimento humano. 

Educação em Saúde 

 

Fundamentos filosóficos e sociológicos da educação. Teorias da 

aprendizagem. A Enfermagem como promotora da saúde através da 

educação.  Análise das políticas sociais de saúde e educação 

historicamente situadas. Abordagens sobre os principais enfoques do 

processo saúde-doença, abordando conceitos que explicitam as 

práticas adotadas pela educação e pela saúde, no que tange ao 

processo educativo em saúde. 
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Enfermagem em 

Doenças Transmissíveis 

 

Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis. Normas de 

biossegurança universais referentes ao pessoal de enfermagem. 

Orientações ao paciente, família e comunidade, voltadas para 

prevenção e controle das doenças transmissíveis, enfatizando as de 

maior incidência no Nordeste do Brasil. 

Processo de Cuidar na 

Saúde do Trabalhador 

 

Saúde do Trabalhador. Políticas Públicas na área de Saúde do 

Trabalhador. Processo de desgaste dos trabalhadores da saúde e da 

enfermagem. Doenças e acidentes do trabalho. Oestresse no processo 

de cuidar. Qualidade de vida no trabalho.Estratégias de potencialização 

da saúde na formação e no trabalho. 

Enfermagem em 

Tanatologia 

 

Velhice e morte. Medicina e Morte. Cuidados Paliativos e Bioética. As 

muitas formas de morrer. Aspectos históricos, sociais, culturais e 

artísticos da morte. Abordagem psicológica e filosófica da morte. 

Discutindo a construção de gestos humanizados do morrer. Eutanásia 

e Distanásia. Abordagens teóricas de assistência à pacientes terminais. 

A enfermagem diante da morte. 

Introdução à 

Fisioterapia 

 

História da fisioterapia no Brasil e no mundo. Bases científicas e áreas 

de atuação do fisioterapeuta. Representações da categoria profissional. 

Legislação e regulamentação da fisioterapia. Formação do 

fisioterapeuta.  

Fisioterapia do 

Trabalho, Preventiva e 

Ergonomia 

 

Estudo da aplicação da ergonomia que embasa a atuação 

fisioterapêutica na melhoria da qualidade de vida do trabalhador, 

principalmente como forma preventiva. 

Fisioterapia na Medicina 

Tradicional Chinesa 

 

Estudo das teorias básicas da medicina tradicional chinesa. As causas 

e o desenvolvimento das doenças segundo a medicina tradicional 

chinesa. Noções básicas de acupuntura, aurículopuntura, fitoterapia, 

do-in, ventosas e reflexoterapia. 
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Fisioterapia em Saúde 

da Família 

 

Aspectos Físicos e Psicológicos envolvidos no tratamento em grupos 

familiares. A Saúde Coletiva e a Família. O tratamento clínico-

fisioterapêutico em ambientes domésticos. As alternativas de 

tratamento extra clínico.  

Psicologia do 

Desenvolvimento 

Infantil 

 

 

Conceitos e etapas do ciclo vital infantil: concepção, gestação, 

nascimento e infância. Métodos e teorias sobre o Desenvolvimento 

psicossocial, moral, afetivo, cognitivo, físico e motor. Desenvolvimento 

típico e atípico. O papel da família e da sociedade no desenvolvimento 

infantil. Teoria Ecológica. Estatuto da Criança e do Adolescente. A 

importância do brincar. 

Psicologia Social 

 

 

História e concepção da Psicologia Social. Sujeito na sociedade. A 

influência do grupo e da cultura no indivíduo. Principais enfoques 

teóricos. Aspectos que envolvem a relação indivíduo-sociedade: 

representação social; processo de socialização; atitudes, crenças, 

valores e desejo; aquisição da identidade social. Cartografias do 

cotidiano. Discussão de conteúdos como gênero, cidadania, trabalho, 

formação de opinião, estereótipo, preconceito, questões étnico-raciais 

mídia, ideologia, conformidade, persuasão e conflito. Relação das 

possibilidades de ação da Psicologia Social em questões de 

sustentabilidade. 

Ética e Legislação 

Profissional em 

Psicologia 

 

Fundamentos de Ética e Moral. Discussão e reflexão acerca da ética 

como valor de conduta na sociedade e no exercício profissional. A 

construção cultural de valores. A natureza e os fundamentos da ética 

profissional. As disposições que regulamentam a profissão de 

Psicólogo. O Código de Ética do Psicólogo.  

Teorias da 

Aprendizagem 

 

Abordar as principais teorias da aprendizagem. As escolas teóricas: 

interacionismo; sócioconstrutivismo; epistemologia genética; 

psicanálise; psicogenética; pós-construtivismo. Os paradigmas no 
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 processo de aprendizagem, revendo as questões de mudanças e 

ruptura na educação. O ensino escolar e as formas de aprendizado 

(formal e informal). Linguagem, cognição, afeto e motivação na 

dinâmica do aprender. Problemas de aprendizado. Novas abordagens 

no processo de aprendizagem, utilizando a tecnologia e o ensino à 

distância. Construção do conhecimento. 

Psicologia e Processos 

de Inclusão 

 

 

A produção social da normalidade e da anormalidade.  Conhecimento 

teórico-prático do desenvolvimento orgânico e psicológico da pessoa 

que apresenta necessidades especiais. Tecnologias e procedimentos 

básicos para o trabalho com pessoas que apresentam necessidades 

especiais. Âmbitos de atuação do psicólogo. Inclusão social. A 

constituição da Educação Especial e as propostas de escolarização das 

pessoas com deficiência, em diferentes momentos históricos. 

Atendimento psicopedagógico: Entrevista (anamnese), Avaliação, 

Entrevista devolutiva e Intervenção. Ferramentas de Avaliação.  

Orientação Profissional 

 

 

Princípios básicos da Orientação Profissional. A Orientação Profissional 

no contexto atual. Principais abordagens. Recursos a serem usados na 

Orientação Profissional. Atendimento direto ao cliente na escolha de 

sua profissão. Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre o 

processo de desenvolvimento vocacional relacionando-os com o 

processo geral de desenvolvimento da personalidade. Os alunos 

deverão conduzir e levar a bom termo um processo de orientação 

profissional. 
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DISCIPLINAS – ÁREA DAS EXATAS 
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DISCIPLINA EMENTA 

Cálculo I 

 

Limites e continuidade. Derivadas e regras básicas de derivação. 

Regras avançadas de derivação. Derivadas superiores. Otimização de 

funções de uma variável. Teorema Fundamental do Cálculo. Integrais 

definidas. Técnicas de integração. 

Cálculo II Integração. Funções de várias variáveis e gráficos. Derivadas parciais 

e superiores. Coordenadas polares.  Integrais múltiplas. 

Cálculo III Integrais múltiplas. Integrais Triplas. Equações Diferenciais Ordinárias. 

Transforada de Laplace. 

Introdução à Engenharia 

 

História da Engenharia Civil. Engenharia e funções do engenheiro civil. 

Perspectivas Acerca de Projetos de engenharia civil. Noções básicas e 

aplicações à Engenharia Civil das Ciências Humanas, Sociais e a 

Legislação profissional. Estudos de caso que permitam vislumbrar a 

profissão e responsabilidade ética da área da engenharia civil.  

Ergonomia, Saúde e 

Segurança no Trabalho 

 

 

Conceituação de segurança na Engenharia. Controle do ambiente. 

Proteção coletiva e individual. Proteção contra incêndio. Riscos 

específicos nas várias habilitações da Engenharia. Controle de perdas 

e produtividade. Segurança no projeto. Análise e estatísticas de 

acidentes. Seleção, treinamento, motivação do pessoal. Normalização 

e legislação específica. Organização da segurança do trabalho na 

empresa. Segurança em atividades extra-empresa. Visitas Técnicas a 

canteiros de obras com pesquisa analítica sobre as condições de 

segurança e saúde no trabalho. 

Orçamento e Gestão de 

Obras 

Aceleração de projetos. Organização administrativa de um canteiro de 

obras. Acompanhamento geral do andamento da obra. Apropriação e 

controle na construção. Administração de materiais na obra. 

Administração de pessoal na obra. Equipamentos na obra. Transporte 

e movimentação na obra. Contabilidade e Orçamento na obra. A 

Logística na Obra. Organização do trabalho. 
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Controle de Resíduos e 

Impactos Ambientais 

Origem e produção de lixo. Classificação, composição e caracterização 

dos resíduos sólidos. Limpeza pública: manejo de resíduos, 

planejamento e legislação. Coleta seletiva e reciclagem. Processos de 

tratamento e/ou destinação final. Seleção de áreas. Resíduos de 

construção e demolição, de indústrias, e de serviços de saúde. 

Generalidades sobre construção civil e meio ambiente. Impacto 

ambiental das construções, geração de resíduos de construção e 

demolição (RCD), materiais não renováveis. Soluções de engenharia: 

Redução do consumo de materiais, desperdícios/novas tecnologias, 

reutilização, reciclagem e ciclo de vida. Tecnologias limpas. Resolução 

CONAMA 307. Utilização de resíduos: estudo de casos, aspectos 

técnicos, ambientais e normalização. Princípios de Educação 

Ambiental.  

Patologia das 

Construções 

Principais Patologias das Obras de Engenharia Civil: Causas 

Geradoras, Consequências Futuras da não Eliminação das Causas 

Geradoras, Terapias mais Adequadas, Medidas de Controle de 

Materiais e Mão de Obra e de Manutenção. 

Portos de Mar, Rios e 

Canais 

Estudos, projetos e obras de melhoramento de vias navegáveis 

interiores. Estudos, projetos e obras de melhoramento de vias de 

acesso e portos marítimos. Visitas Técnicas aos Portos e Canais da 

Região de Inserção.  
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DISCIPLINAS – ÁREA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
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DISCIPLINA EMENTA 

História e Introdução à 

Ciência do Direito 

 

Perspectiva histórica do Direito, em suas diferentes fases. As primeiras 

codificações. O Direito Romano. A Idade Média. O Código de Napoleão. 

O Direito pós-napoleônico. O Direito moderno: A teoria “formalista” e a 

teoria do raciocínio jurídico-instrumental. Direito e ciência. Ciências 

afins do Direito. Noção do Direito: origem e definição. Categorias 

jurídicas. Direito e moral. Lei e norma jurídica. Fontes do direito. Direito 

natural e direito positivo. Direito objetivo e direito subjetivo. 

Fundamentos do Direito: principais doutrinas idealistas, materialistas e 

críticas. A relação jurídica: sujeitos do Direito. Noções de administração 

da justiça. Direito, eqüidade e justiça. 

Ciência Política e Teoria 

Geral do Estado 

 

Conceito de ciência política. Ciência política e teoria do Estado. 

Evolução histórica do pensamento político: Grécia, Roma, Idade Média 

e Modernidade. Pensamento político contemporâneo. Origem e 

evolução do Estado. Estado na modernidade e na contemporaneidade. 

Função social do Estado. Elementos constitutivos do Estado. Formas 

do Estado. Funções do Estado. Formas e sistemas de governo. 

Democracia e partidos políticos. 

Linguagem e 

Argumentação Jurídica 

 

Moderna teoria da linguagem. Semiótica e ciência do direito: relações 

entre ciência jurídica e linguagem. Linguagem legal. Dimensão 

pragmática da norma jurídica. Linguagem do Jurista. Discurso da 

ciência jurídica. Metalinguagem e os textos jurídicos. 

Hermenêutica Jurídica 

 

Conceito e objeto da Hermenêutica jurídica. Evolução histórica do 

pensamento hermenêutico. Teoria da interpretação. Cânones 

hermenêuticos. Elementos e métodos de interpretação. Lógica da 

aplicação da norma jurídica e teoria do argumento jurídico. Processos 

de integração do direito. 

Sociologia e 

Antropologia Jurídica 

 

Perspectiva histórica da Sociologia. Conhecimento do Fato Social 

Jurídico. Análise da Cultura do Direito. Instituições Sociais. Direito e 

controle social. Sociologia da justiça. Aspectos sociais da criminologia 

e da vitimologia. Direito e Opinião Pública. Antropologia: conceito, 
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objeto, desenvolvimento, correntes, métodos, importância para a 

ciência jurídica. Contato cultural: confronto de direitos e uso do 

conhecimento antropológico. O direito como instrumento de mudança e 

sua influência no contexto cultural. As bases da legitimidade, 

endoculturação, aculturação e internalização de valores. Antropologia 

social e formas de discriminação atentatórias a liberdade e a dignidade 

da pessoa humana: análise de políticas publicas. A cultura jurídica 

brasileira e a questão da igualdade jurídica e do acesso a justiça. 

Filosofia Geral e 

Jurídica 

 

Filosofia: conceitos, origem histórica, vertentes. Filosofia do Direito: 

noções básicas, pressupostos teóricos, temas fundamentais. Clássicos 

da Filosofia do Direito. Teorias jusfilosóficas. O direito natural moderno 

e o positivismo jurídico. A filosofia do Direito de Kant e Hegel. A dialética 

marxista. Direções do pensamento jusfilosófico contemporâneo. A 

Filosofia do Direito no Brasil. 

Expectativas 

Extrajudiciais dos 

Conflitos 

Litígio, lide e disputa. Nova cultura ou paradigma: a negociação. Formas 

alternativas de solução de conflitos no tempo e no espaço. Espécies. 

Arbitragem. Mediação. ADRs. Tratados internacionais. Órgãos e 

instituições internacionais de solução de litígios. Tribunais 

internacionais. O Brasil e a lei 9.307/96. A sentença arbitral. Execução 

de sentenças estrangeiras. Solução de litígios no Mercosul. A empresa 

e os meios de Solução de Conflitos. 

Direito Internacional 

Público e Privado 

 

Introdução e Desenvolvimento Histórico do Direito Internacional – 

Sujeitos de Direito Internacional Público – Normas de Direito 

Internacional Público – Jurisdição do Estado – Domínio Público 

Internacional – Solução de Conflitos. História e objetivo do direito 

internacional privado e sua diferenciação com o direito internacional 

público. Normas e conflitos de leis no espaço, fontes, elementos de 

conexão, limites e aplicação do direito estrangeiro. Sentenças 
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estrangeiras, princípio da ordem pública 

Direito das Relações de 

Consumo 

 

Noções introdutórias: conceitos de consumidor, fornecedor e formação 

da relação de consumo. Direitos básicos dos consumidores e princípios 

fundamentais, da qualidade dos produtos e serviços e a proteção do 

consumidor. Responsabilidade civil pelo fato e pelo vício do produto e 

do serviço. Defeito do produto/serviço. Excludentes da responsabilidade 

civil no CDC. Riscos de desenvolvimento. O Estado como fornecedor. 

Desconsideração da personalidade jurídica. As práticas abusivas no 

mercado de consumo. Os bancos de dados do consumo. A proteção 

contratual no código de defesa do consumidor. O acesso a justiça e o 

código de defesa do consumidor. 

Direito Ambiental e 

Agrário 

 

DIREITO AMBIENTAL: Introdução ao Direito Ambiental. Tutela 

Constitucional do Meio Ambiente. Competências Ambientais. Política 

Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Dano Ambiental e Responsabilidade Civil. Tutela Processual Civil. 

Código Florestal. Agenda 21 e Estatuto da Cidade  

DIREITO AGRÁRIO. Teoria Geral do Direito Agrário. Institutos Jurídicos 

Agrários. Contratos Agrários. Propriedade Territorial Rural. 

Peculiaridades Regionais sobre Bens Públicos. Política Agrícola 

(Assistência à Economia Rural). Reforma Agrária. Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal 

Direito Eleitoral 

 

Os regimes políticos e a participação popular. A teoria da 

representação. Os partidos políticos. Os partidos e a escolha do 

governante. Os partidos e a representação da opinião pública. Os 

sistemas eleitorais. O voto e as distorções. A igualdade eleitoral e o 

acesso ao poder. Direito eleitoral comparado. O direito eleitoral no 

Brasil. A justiça eleitoral. Os recursos em matéria eleitoral. 
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Direito da Criança e do 

Adolescente 

 

Realidade contemporânea da situação de vida dos jovens; O Estatuto 

da Criança e do Adolescente: desenvolvimento histórico; Estrutura da 

Lei nº 8.069/90; Fontes; Dos Direitos fundamentais; Da prevenção, Da 

Política de Atendimento; Das Medidas de Proteção; Da Prática de ato 

infracional; Do Conselho Tutelar; Medidas pertinentes aos pais; Acesso 

à justiça; Dos crimes em espécie; Das infrações administrativas. 

Direito Econômico 

 

Direito Constitucional Econômico; A Ordem Econômica e o Sistema 

Financeiro Nacional; Finanças Públicas; Direito Financeiro; Orçamento; 

Tribunais de Contas; Ordem Econômica Internacional; Intervenção do 

Estado no Domínio Econômico; Agências Reguladoras; O novo papel 

do Estado; Banco Central do Brasil; Planejamento Econômico; As Leis 

Anti-Dumping, A Lei Antitruste. 

Direito Cibernético e 

Digital 

 

Direito e a Nova Tecnologia de Informação: Informação Eletrônica como 

Bem Jurídico. Natureza Jurídica do Hardware, Software e Sistema 

Informativo: Proteção Jurídica no Direito Internacional. Relações de 

Consumo nos Meios Eletrônicos. Legislação Brasileira sobre Negócios 

Eletrônicos. Legislação sobre Internet e Direito do Autor. O Marco Civil 

da Internet.  Diplomas Legislativos sobre Comércio Eletrônico e 

Serviços na Internet. Legislação Comparada da Proteção Jurídica no 

Sistema Informático. Delitos e Responsabilidade na Rede de Internet. 

Responsabilidade Civil na Internet. Internet e Privacidade: a Prova 

Informática no Direito Brasileiro.  
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DISCIPLINAS - ÁREA DA 

EDUCAÇÃO 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo:  

  

DISCIPLINA EMENTA 

Educação Física Escolar 

Inclusiva 

 

Descrição: Características das deficiências mais comuns presentes nos 

ambientes escolares. Aspectos teórico-metodológicos da Educação 

Física Inclusiva e a inclusão escolar. Estudo crítico de problemáticas 

que envolvem Educação Física, inclusão e exclusão. Análise de 

métodos de ensino em Educação Física Inclusiva. A escola inclusiva: 

desafios e possibilidades. Diferenças e preconceitos. O ensino da 

Educação Física para pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Dificuldades de aprendizagem e intervenção educacional. 

Educação Física Escolar 

em ambientes não 

urbanos e em 

comunidades e 

agrupamentos étnicos 

distintos 

 

A Educação Física Escolar  em contextos rurais. As relações entre a 

Educação Física e a cultura das diferentes comunidades. Educação 

Física e os Quilombolas. Educação Física e comunidades indígenas. 
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 Endereço:

  

 E-mail: 

   

Telefone: ( )  -   Celular: ( )  -   

Graduação e Pós-graduação: 

 

 

Aponte as suas áreas de interesse e subsequentemente as disciplinas 

escolhidas: 

• Opção 1:  

  

• Opção 2:  

  

Descreva brevemente suas experiências profissionais: 

 

 

Descreva brevemente suas experiências com docência e produções 

acadêmicas: 

 

Observações: Mescle o seu currículo lattes com a ficha de 

inscrição em somente um documento PDF. 


