EDITAL 003/2017 - DG
SELEÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO
A Diretoria Geral da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza –
FAMETRO, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a realização do
Processo de Seleção de professores para compor, a partir de 2017.1, o quadro docente
dos Cursos de Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e
Arquitetura e Urbanismo.
1. DO OBJETO DA SELEÇÃO:
As vagas para docência se destinam às disciplinas cujas ementas e turnos estão
mencionados no anexo I, parte integrante deste Edital.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. Poderão se inscrever candidatos que atendam aos seguintes requisitos:
I - Ter formação acadêmica com a titulação de Doutor ou Mestre (diploma
obtido no exterior deve ser apresentado com validação);
II - Ter experiência comprovada na docência de ensino superior de no mínimo
um ano.
III - Ter experiência profissional comprovada na área.
2.2. As inscrições deverão ser feitas no período de 31/05 a 05/06/2017, das 10h às
12h e de 14h às 17h, na sede da FAMETRO, Rua Conselheiro Estelita, nº 500 –
Jacarecanga, com a Secretária da Direção, 1º andar, telefone 3206-6425.
2.3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (disponível no site);
b) Cópia do Curriculum Lattes;
c) Cópias dos diplomas de Graduação e de Pós-graduação (reconhecidos ou
validados no Brasil).
2.4. A entrega dos documentos de qualificação indicados no item anterior é condição
para participar da seleção.
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
3.1. O processo de seleção será composto por 02 (duas) fases:
Fase 01: Análise do currículo do candidato de caráter eliminatório;
Fase 02: Prova didática, de caráter eliminatório, abrangendo aula e arguição,
seguida de entrevista, tendo essa fase peso 2.

3.2. O sorteio de ponto para a prova didática, referente à ementa das disciplinas será
realizado no dia 06 de junho de 2017 às 17h. Na oportunidade do sorteio
também serão sorteados dia e hora da aula. O não comparecimento do
candidato implicará na sua exclusão do processo seletivo.
3.3. No período de 12 a 14 de junho de 2017, no dia e hora sorteados, o candidato
deverá, em 30 minutos, ministrar uma aula sobre o ponto sorteado, cujo tema
consta na ementa da disciplina indicada. Na oportunidade serão avaliadas as
seguintes habilidades:
a) adequação do conteúdo ao tema sorteado;
b) domínio do conteúdo;
c) linguagem clara na exposição dos conteúdos;
d) dinamismo na aula;
e) integração da teoria e prática;
f) procedimentos didáticos adotados;
g) recursos didáticos adotados;
h) qualidade do plano de aula.
3.4. Concluída a aula, a banca examinadora arguirá o candidato durante 10 minutos.
3.5. Cada examinador atribuirá às habilidades da prova didática (3.3) e arguição (3.4)
notas, cujo resultado será a média aritmética das notas atribuídas pelos
examinadores, com arredondamento para uma casa decimal, tendo este resultado
peso 2.
3.6. Ficará reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o candidato que
obtiver na soma do resultado dos itens 3.3 e 3.4 nota inferior a 6,0 (seis), como
média dos 04 (quatro) examinadores.
4. RESULTADO:
4.1. A média final de classificação dos candidatos resultará da média aritmética das
notas obtidas nas duas fases citadas no item 3.1.
4.2. Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios:
a) a maior nota obtida na prova de didática.
b) o título de pós-graduação de maior nível, comprovado pela documentação
entregue pelo candidato no ato da inscrição.
c) o maior período de tempo relativo à experiência de docência na área da
disciplina para qual o candidato fez a opção.
4.3. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 19 de junho de 2017, às
16h no site da FAMETRO (www.fametro.com.br).
4.4. No dia 21 de junho de 2017, às 10h, o professor selecionado deve comparecer
à Coordenação do Curso para receber orientações sobre disciplina e curso e
assinar termo de ciente da aprovação e do recebimento das orientações sobre

documentos da contratação. Em caso de não cumprimento da entrega de
documentação contratual, o professor selecionado será preterido pelo segundo
classificado.
4.5. O candidato selecionado deverá necessariamente participar de treinamento
específico, nos dias 24 e 25 de julho de 2017, de 17 às 20h, na Sala 114 do
Campus Conselheiro Estelita.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições
deste Edital.
5.2. O candidato que não comparecer no dia marcado para ministrar a aula de sua
prova didática será eliminado da seleção.
5.3. A banca examinadora será composta de 04 (quatro) membros: um professor da
área da disciplina, um representante do NDE, o coordenador do Curso e um
representante do Núcleo Pedagógico.
5.4. O resultado do processo seletivo deste Edital terá validade pelo período de
01(um) ano a partir da divulgação do resultado referido no item 4.3.
5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica, em conjunto com o
Coordenador do Curso da disciplina pretendida.

Fortaleza, 29 de maio de 2017.

Christianne Melo de Leopoldino
Diretoria Geral

ANEXO I
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Disciplina: Análise de Tributos Indiretos – SPED Fiscal
EMENTA: Conceituação tributos indiretos (ICMS, IPI, PIS/PASEP, COFINS);
legislação básica aplicada aos tributos indiretos e seus regimes de apuração; EFD e EFD
Contribuições: conceitos gerais; obrigatoriedade de entrega; prazos de entrega;
penalidades; escrituração fiscal: Livros de Apuração; Ambientação no PVA; Análise
dos blocos e registros; Importação de Escrituração; Validação de arquivo digital.

CURSO: ENGENHARIA CIVIL E ENGENHAGIA DE PRODUÇÃO
Disciplina: Desenho e Perspectiva
EMENTA: Instrumentos e equipamentos de desenho. Normas Técnicas da ABNT
voltadas ao desenho técnico. Formatação e dobramento padronizados. Noções de
Geometria Descritiva: generalidades; estudo do ponto; estudo da reta; planos bissetores;
estudo do plano; traços; posições relativas de retas e planos. Construções geométricas
usuais. Desenho à mão livre. Regras de contagem. Escalas. Vistas ortográficas. Desenho
de projetos: plantas de situação; planta baixa; planta de coberta e cortes longitudinais e
transversais. Plantas baixas e fachadas. Perspectivas. Computação gráfica.
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO
Disciplina: Arte e Arquitetura
EMENTA: Noções básicas sobre arte e suas relações com a arquitetura. Arte e
arquitetura na Idade Moderna. Arte e arquitetura na contemporaneidade.
Disciplina: Elementos de Programação Visual
EMENTA: A linguagem visual. Técnicas de layout. Princípios de design. Gestalt
aplicada à programação visual. Uso da cor e harmonias cromáticas. Tipografia e suas
aplicações. Imagem digital. Sistemas de identidade visual.

