EDITAL DE SELEÇÃO DOCENTE Nº01/2019

A Direção de Ensino da Faculdade Factum, no uso de suas atribuições regimentais, abre edital de
seleção docente para atuar no curso de Psicologia:

1. Da oportunidade
O presente processo seletivo destina-se ao provimento de docente para a disciplina “Psicologia
Experimental”, que ocorrerá em 2019/2, no segundo semestre do curso de Psicologia da Faculdade
Factum, às quartas-feiras, das 18h15min às 22h15min.

2. Dos requisitos
Os candidatos interessados deverão apresentar:
a) Cópia atualizada do currículo Lattes/CNPq;
b) Comprovação da titulação de mestre ou doutor (cópias dos diplomas frente e verso. Se o curso foi
realizado no exterior, anexar reconhecimento do título);
c) Comprovação de experiência profissional de magistério superior de, no mínimo, dois anos;
d) Comprovação de quatro produções (científicas ou tecnológicas) relevantes, publicado nos últimos
cinco anos.

3. Inscrições
As inscrições serão efetuadas entre os dias 08 e 21 de julho de 2019 através do e-mail
selecaopsico@factum.edu.br. Para a inscrição, o candidato deverá enviar a ficha de inscrição (ANEXO
A) e a documentação descrita no item 2, anexados à mensagem (em pdf). No assunto do e-mail deverá
estar indicada a disciplina a qual se habilita (Psicologia Experimental).

4. Das etapas da seleção.
O processo de seleção abrangerá as seguintes etapas classificatórias:
a) Análise da documentação identificada no item 2 (dos requisitos).
b) Prova didática.
c) Entrevista individual.

5. Cronograma
De 08 a 21 de julho de 2019 – período de inscrição de interessados.
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22 de julho de 2019 – análise dos documentos enviados por e-mail.
23 de julho de 2019 – Divulgação, por e-mail individual e site da instituição, dos candidatos
selecionados para a prova didática seguida de entrevista individual, informando o horário do processo seletivo
presencial que acontecerá no dia 25 de julho de 2019.
25 de julho de 2019 – Realização do processo seletivo presencial
29 de julho de 2019 – Prazo final para a divulgação do resultado, através de e-mail individual e site da
instituição, aos candidatos aprovados.

6. Dos critérios da seleção

Da análise dos documentos
A análise dos documentos enviados pelos candidatos será realizada por uma banca de professores do
curso de Psicologia da Faculdade Factum, considerando-se os quesitos elencados a seguir:
a) Formação acadêmica na área da docência para a qual se candidata;
b) Tempo de experiência no magistério superior;
c) Tempo de experiência profissional não docente;
d) Formação pedagógica para o ensino superior, realizada em nível de pós-graduação;
e) Produção acadêmico-científica.
Dentre os candidatos avaliados, serão selecionados para a prova didática os cinco candidatos que melhor
atenderem aos requisitos documentais acima relacionados.

Da prova didática
Cada candidato selecionado para a prova didática deverá elaborar um plano de aula, e a explanação da
mesma com o tempo aproximado de 15 minutos.
O plano de aula e a explanação do tema serão avaliados pela Comissão de Seleção de docentes do curso
de Psicologia, composta por professores do curso, a partir dos seguintes critérios:
a) Capacidade de planejamento de aula (avaliação do plano de aula a ser entregue no momento da
prova didática);
b) Desempenho didático-pedagógico do candidato;
c) Conhecimento do conteúdo da área de interesse;
d) Capacidade de comunicação e síntese na explanação
e) Postura e desenvoltura durante a explanação do tema.
f) A aula deve apresentar, obrigatoriamente, os seguintes momentos: definição conceitual,
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problematização e aplicação prática do conteúdo abordado.
O tema abordado na prova didática será escolhido por sorteio, pela comissão de seleção docente, no
momento da prova do primeiro candidato, sendo o mesmo tema para todos os demais candidatos selecionados.
Dentre os temas que constam na ementa da disciplina (Anexo A), será sorteado somente um tema entre os
seguintes relacionados abaixo:
1) Análise experimental do comportamento
2) Aplicações da análise do comportamento nos diferentes campos de atuação do profissional do
psicólogo.
Para a prova didática serão disponibilizados: computadores com acesso à internet e datashow.

Da entrevista individual
A entrevista deve abranger assuntos que permitam à Comissão de seleção docente avaliar:
a) A desenvoltura e segurança do candidato;
b) A disponibilidade para assumir a disciplina no seu dia de ocorrência.

7. Do resultado
A divulgação dos candidatos selecionados no Processo de Seleção Docente, para o curso de Psicologia,
acontecerá até o dia 29 de julho de 2019, por meio de e-mail individual aos candidatos e no site institucional.
Esse processo seletivo tem a validade de 1 ano.

8. Das atribuições do professor
I - Desenvolver o ensino das disciplinas ou das atividades acadêmicas sob sua responsabilidade;
II - Escriturar o diário de classe, registrando o conteúdo desenvolvido e o resultado da avaliação das
verificações e trabalhos escolares;
III – Entregar o plano de ensino, o diário de classe e os formulários de frequência e avaliação do
rendimento escolar dos alunos no prazo e local estipulados pela Instituição;
IV - Participar das reuniões e das solenidades dos colegiados, quando convocado, e de comissões
quando eleito ou designado;
V - Comparecer assídua e pontualmente às aulas;
VI - Organizar o programa de sua disciplina e ou atividade acadêmica, sob a forma de plano de ensino,
submetendo-o à apreciação do Colegiado de Curso;
VII - Executar integralmente o plano de ensino;
VIII - Promover, estimular e participar de estudos e pesquisas que concorram para o aprimoramento da
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formação dos alunos;
IX - Elaborar os exercícios para verificação e outros trabalhos acadêmicos, aplicá-los e avaliar o
rendimento acadêmico dos alunos, dando conhecimento, em tempo hábil, dos resultados obtidos;
X - Realizar, quando solicitado, as revisões dos graus do rendimento acadêmico dos alunos;
XI - Entregar, para arquivamento, ao órgão competente os resultados das avaliações do rendimento
acadêmico, nos prazos fixados;
XII - Acolher as avaliações de desempenho, orientações e sugestões dos Colegiados, da Coordenação
de Curso e da Direção Geral;
XIII - Contribuir para a avaliação institucional, quando solicitado;
XIV - Participar, diretamente ou por representação, com direito a voz e voto, na forma deste Regimento,
dos colegiados da Faculdade Factum;
XV - Observar o regime acadêmico e disciplinar da Faculdade Factum;
XVI - votar e ser votado;
XVII - recorrer de decisões dos órgãos deliberativos e executivos;
XVIII - receber títulos e honrarias a que fizer jus; e
XIX - cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições do Regimento, dos princípios, dos valores, dos
objetivos e das finalidades da Faculdade Factum.

9. Das condições para a contratação do docente
O candidato selecionado será efetivado para exercer a função docente na disciplina indicada após a
homologação do resultado e encaminhamento da documentação civil (RG, CPF, título de eleitor e comprovante
de residência), da carteira de trabalho e previdência social e dos comprovantes de titulação à assessoria de
Recursos Humanos.

Porto Alegre, 05 de julho de 2019.

Silvia Pinheiro Coiro

Janaína Sostisso

Coordenação do curso de Psicologia

Direção de Ensino
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ANEXO A

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________
IDENTIDADE: ___________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ___________________
CPF: ____________________________________ DN: ____/____ /____
NACIONALIDADE: _______________________ NATURALIDADE: _______________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
Bairro: ____________________________ Município: _____________________________ UF: ____
CEP: _____________________________
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ________________________________________________________
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: ______________________________________________________
ANO DE CONCLUSÃO: ___________ INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO: ____________________
DISCIPLINA DE INTERESSE: _______________________________________________________
ENTREGOU CURRÍCULO LATTES: ( ) Sim

( ) Não

ENTREGOU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: ( ) Sim

( ) Não

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: ( ) Sim ( ) Não
EM CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR O TIPO DE NECESSIDADE:
__________________________________________________________________________________
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ANEXO B

Disciplina: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
Semestre: 2°
Ementa
Contextualização histórica do Behaviorismo. Análise experimental do comportamento. Experimentos clássicos.
Controle de variáveis. Aprendizagem por condicionamento e aprendizagem por modelação. Estudo de causa e efeito nos
fenômenos psicológicos. Estudos experimentais e quase-experimentais. Pesquisas em laboratório e no mundo real. Aplicações da
análise do comportamento nos diferentes campos de atuação do profissional do psicólogo.
Bibliografia Básica
1. KANTOWITZ, B. H.; ROEDIGER III, H. L.; ELMES, D. G. Psicologia experimental: psicologia para compreender a
pesquisa em psicologia. São Paulo: Thomson Learning, 2006.
2. BREAKWELL, G. M.; HAMMOND, S.; FIFE-SCHAW, C.; SMITH, J. A.; HAASE, V. G. Métodos de pesquisa em
psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2010.
3. LOMBARD-PLATET, V.L.V. Psicologia experimental: manual teórico e prático de análise do comportamento.
Edicon, 2015.
Bibliografia Complementar
1. SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C.F.; Lucio, P. B. Metodologia de pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
2. DE CASTRO, T. G.; GOMES, W.B. Fenomenologia e psicologia experimental no início do século XX. Psicologia:
Teoria e Pesquisa, v. 31, n. 3, p. 403-410, 2015.
3. TODOROV, J. C. O conceito de contingência na psicologia experimental. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 7, n. 1,
p. 59-70, 2012.
4. PERGHER, G. K.; STEIN, L. M. Compreendendo o esquecimento: teorias clássicas e seus fundamentos
experimentais. Psicologia USP, v. 14, n. 1, p. 129-155, 2003.
5. SKINNER, Burrhs. F. Sobre o Behaviorismo. Cultrix, 2006.
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