
 

EDITAL Nº 004/2020 – DIRETORIA ACADÊMICA 

 

Dispõe de Processo de Seleção Docente para 

contratação de professores e formação de 

cadastro de reserva para o curso de graduação 

em Odontologia do Centro Universitário UNDB. 

 

A Diretoria Acadêmica do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o Processo de Seleção Docente, nos seguintes termos: 

 

1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOCENTE 

1.1. Possuir graduação em Odontologia; 

1.2. Possuir especialização na área pretendida; 

1.3. Possuir título de Mestre ou Doutor.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições do Processo de Seleção Docente do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior 

Dom Bosco - UNDB, deverão ser realizadas no período de 06 a 10 de fevereiro de 2020, no site do Centro 

Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB através do link 

https://forms.gle/SFT3YjWwLbfL8kXQ6. 

2.2  O candidato deverá, no Requerimento de Inscrição (on-line), preencher-lo e anexar a documentação 

comprobatória em observância ao item 6.2 deste edital. A documentação comprobatória deverá ser 

digitalizada em um único arquivo, exclusivamente em formato PDF, com tamanho máximo de 100MB. 

Sendo inserida a seguinte documentação de acordo com o item 6.2: 

• Currículo Lattes atualizado, contendo informações comprovadas pelos devidos documentos 

quanto à formação acadêmica e atividades científicas, profissionais, pesquisas e publicações dos 

últimos 3 anos; 

• Cópia do diploma e histórico de gradução; 

• Cópias dos diplomas e históricos de curso de Especialização (Pós-Graduação lato sensu) e de 

Mestrado ou Doutorado (Pós-Graduação stricto sensu). 

 

2.2.1 O candidato que não possuir diploma de curso de Pós-Graduação, deverá preencher Requerimento 

de Inscrição (on-line) cópia de declaração de conclusão de curso com data de emissão até nos últimos seis 

meses.  

2.2.2 Para os títulos de pós-graduação Strictu Sensu obtidos em instituição estrangeira, o documento 

comprobatório deverá ser reconhecido em universidade brasileira devidamente credenciada. 

2.3 Pessoas com deficiência (incluídas na Lei 13.146, de 06/07/2015) poderão fazer sua inscrição no 

mesmo local, período e horário previstos no item 2.1 e caso necessitem de condições especiais para a 

realização das provas, deverão requerê-las no ato da inscrição, momento em que farão constar no 

Requerimento de Inscrição quais são essas condições especiais. 

2.4. Fica vedada a inscrição condicional e juntada de documentos quando encerrado o prazo de inscrição.  

2.4.1 Não serão aceitas inscrições realizadas presencialmente, via e-mail ou Correios. 

 

 

https://forms.gle/SFT3YjWwLbfL8kXQ6


 

3. DA ÁREA  

3.1 Os candidatos classificados serão enquadrados no PCD - Plano de Carreira Docente do Centro 

Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB, em categoria especificada abaixo: 

 

ÁREA 1 –PRÓTESE TOTAL (PT) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) 

VAGAS: Cadastro de Reserva CATEGORIA PCD: Assistente 

PRÉ-REQUISITO: Graduação em Odontologia, Pós-Graduação Lato Sensu em Prótese Dentária e  Pós-

Graduação Stricto Sensu.  

TÓPICOS  

1. Diagnóstico e Planejamento em PPR; 

2. Identificação dos elementos constituintes de uma PPR; 

3. Moldagem anatômica e obtenção do modelo em PT; 

4. Determinação do plano oclusal e montagem em articulador; 

5. Prova estética e funcional em PT e PPR. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

Todescan  R.; Da Silva E. B.; Silva, Silva O.J. Atlas de Prótese Parcial Removível: 1ª Ed.São Paulo: Editora 
santos, 1996. 
 
Di Fiore S.R.; Di Fiore M.A.; Di Fiore A.P. Atlas de Prótese Parcial Removível - Princípios Biomecânicos e 
Bioprotéticos e de Oclusão:1 ª Ed.São Paulo: Editora Santos, 2010. 
 
Telles Daniel. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes: 1ª Ed. São Paulo: Editora  Santos, 2009. 

Turano J. C.;Turano L.M.;Turano M. VB. FUNDAMENTOS DE PROTESE TOTAL:10ªED.São Paulo: Editora 
Santos,2019. 

 
 
4. DOS REQUISITOS 

4.1 São requisitos obrigatórios para participação no Processo de Seleção de Professores para a 

contratação nas disciplinas supracitadas: 

I – Apresentação do Currículo Lattes atualizado, devidamente cadastrado na Plataforma Lattes 

(http://lattes.cnpq.br/); 

II – Preenchimento do Requerimento de Inscrição (on-line), indicando áreas de interesse, disponibilidade 

de horários e declarando responsabilizar-se pela veracidade das informações prestadas; 

III - Titulação mínima de Especialista em Prótese Dentária e Mestre e/ou Doutorado em áreas afins, 

conforme pré-requisito estabelecido na vaga. 

4.1.1 Os documentos comprobatórios das informações contidas no currículo serão exigidos em caso de 

contratação pela Diretoria Acadêmica do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - 

UNDB, sendo condição indispensável para esse ato.  

4.1.2 A não apresentação dos documentos implicará anulação da aprovação neste Processo de Seleção. 

4.1.3 Diplomas de cursos realizados no exterior deverão estar devidamente homologados no Brasil. 

4.1.4 As citações do Currículo Lattes, sem comprovação, não serão consideradas. 

4.1.5. De cada publicação citada, juntar um exemplar. 

https://www.estantevirtual.com.br/editora/gen-santos
http://lattes.cnpq.br/


 

5. DO EXAME DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO 

5.1.  A Coordenação de Curso terá até o dia 13 de fevereiro de 2020 para analisar a regularidade dos 

documentos apresentados, de acordo com o item 6.2. 

5.2. Os candidatos serão comunicados do deferimento ou do indeferimento da inscrição por e-mail e/ou 

site institucional. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. O processo seletivo será feito mediante três etapas eliminatórias:  

1ª etapa: Análise de Currículo; 

2ª etapa: Prova Didática; 

3ª etapa: Entrevista. 

6.2 A análise do Currículo Lattes do candidato consiste na observância dos itens listados abaixo: 

I - Área de graduação – serão considerados 10 pontos para graduação na área de atuação e 05 pontos 

para as demais; 

II - Titulação – na área de atuação pleiteada pelo candidato serão atribuídos: 10 pontos para pós-

doutorado, 08 pontos para doutorado, 05 pontos para mestrado e 03 pontos para especialização. Para 

titulação fora da área serão atribuídos: 08 pontos para pós-doutorado, 06 pontos para doutorado, 03 

pontos para mestrado e 01 ponto para especialização; 

III - Experiência didática – na área de atuação pleiteada serão atribuídos: 02 pontos para cada ano, até o 

máximo de 10 pontos. Para experiência didática fora da área pleiteada será atribuído 01 ponto por ano, 

até o máximo de 05 pontos; 

IV - Publicação de livros – serão atribuídos 05 pontos para cada obra publicada na área de atuação 

pleiteada pelo candidato e 02 pontos para obras publicadas em áreas correlatas (dos últimos 3 anos); 

V - Publicações em revistas e periódicos – serão atribuídos 02 pontos para cada publicação realizada nos 

últimos 05 anos, até o máximo de 10 pontos (dos últimos 3 anos); 

VI - Experiência em atividades de pesquisa – serão atribuídos 02 pontos para cada pesquisa comprovada 

na área de atuação pleiteada pelo candidato, até o máximo de 10 pontos; 

VII - Participação em bancas de seleção de professores para o magistério superior – será atribuído 01 

ponto para cada participação em banca, até o limite de 10 pontos; 

VIII - Outros cursos na área de atuação específica – será atribuído 01 ponto por curso, até o máximo de 05 

pontos. 

6.2.1  A pontuação obtida da análise do Currículo terá efeito de classificação caso haja empate dos 

candidatos na prova didática e na entrevista. 

6.3 A segunda etapa será a Prova Didática que consiste na entrega de um Plano de Aula para cada 

membro da banca examinadora e apresentação de uma aula do mesmo assunto pelo candidato.  

6.3.1 Para a Prova Didática, será determinado, por sorteio, um tópico da matéria/disciplina; 

6.3.2 Os sorteios dos tópicos da Prova Didática serão realizados no dia 14 de fevereiro de 2020, às 10h, 

nas dependências do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB, sendo 

facultada a presença dos candidatos durante o sorteio.  

6.3.3 Os temas sorteados serão disponibilizados no site institucional até 24h após a realização do sorteio.  

6.3.4 As bancas acontecerão no período de 17 e 18 de fevereiro de 2020, em horário a ser divulgado pela 

Coordenação do Curso de Odontologia do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - 

UNDB, pelo site institucional. 

6.3.5 Os horários das bancas serão disponibilizados em até 24h antes da realização da mesma e não serão 

em hipótese alguma alterados. 



 

6.3.6 Sugere-se que os candidatos apresentem-se na instituição, com 30 minutos de antecedência do 

horário da sua banca avaliadora. 

6.3.7 Não haverá tolerância com relação ao horário determinado. Atrasos implicarão em desclassificação 

imediata.  

6.3.8 A aula terá duração de até 20 (vinte) minutos e será ministrada para uma banca examinadora 

composta por três professores designados pela Assessoria Acadêmica do Centro Universitário Unidade de 

Ensino Superior Dom Bosco - UNDB.  

6.3.9 Serão disponibilizados pela instituição: Projetor de slides, quadro branco e cabo VGA. Na 

necessidade de quaisquer outros itens, estes serão de total responsabilidade do candidato.  

6.3.10 A realização da Prova Didática, com desempenho satisfatório, constitui requisito para o exercício 

da docência nos cursos do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB. 

6.3.11 A Prova Didática não poderá ser assistida pelos demais candidatos. 

6.4 Serão convocados 5 candidatos classificados, por área, pela Coordenação do Curso de Odontologia 

para a realização de uma entrevista no dia 20 de fevereiro de 2020. 

 

7. DO RESULTADO FINAL 

7.1 A divulgação do resultado final será até dia 21 de fevereiro de 2020 pelo site institucional e os 

candidatos aprovados deverão após o resultado final, mediante contato do setor de Recursos 

Humanos/Departamento Pessoal do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB, 

entregar os seguintes documentos: 

• Currículo Lattes atualizado, contendo informações comprovadas pelos devidos documentos 

quanto à formação acadêmica e atividades científicas, profissionais acadêmicas e não acadêmicas, 

pesquisas e publicações (dos 3 últimos anos); 

• Cópia do diploma de gradução, autenticada em cartório; 

• Cópia do histórico escolar de graduação; 

• Cópias dos diplomas de curso de Especialização (Pós-Graduação lato sensu) e de Mestrado ou 

Doutorado (Pós-Graduação stricto sensu), autenticadas em cartório;  

• Cópias dos históricos escolares dos cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu ; 

• Cópia dos documentos pessoais: Identidade; CPF; PIS/PASEP, Comprovante de Endereço, Título 

Eleitoral(como a comprovação da última votação), Certificado Militar (caso possua); 

• CTPS (original para assinatura); 

• 1 foto 3x4. 

 
7.1.1 O candidato que não possuir diploma de curso de Pós-Graduação, deverá entregar cópia de 

declaração de conclusão de curso autenticada em cartório e com data de emissão até nos últimos seis 

meses.  

7.1.2 Para os títulos de pós-graduação Strictu Sensu obtidos em instituição estrangeira, o documento 

comprobatório deverá ser reconhecido em universidade brasileira devidamente credenciada. 

7.2 Na desistência ou impossibilidade de o(s) candidato(s) assumir(em) a(s) vaga(s), esta(s) será(ão) 

ocupada(s) por outro(s) candidato(s) considerado(s) apto(s) ao seu preenchimento. 



 

7.3 Os candidatos considerados aptos ao preenchimento das vagas e não convocados formarão um 

cadastro de reserva, podendo ser convocados para preencher as citadas vagas, sem que haja novo 

Processo de Seleção Docente. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Os candidatos classificados serão enquadrados no Plano de Carreira Docente do Centro Universitário 

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB. 

8.2. Início  de suas atividades referente ao 1º semestre letivo de 2020: dia 02 de março de 2020. 

8.3 A divulgação de todas as informações e etapas do processo seletivo será feita através do sítio 

www.undb.edu.br. 

 

São Luís,  06 de fevereiro de 2020. 

 

 

Graciana Maria Rodrigues Cordeiro 

Diretora Acadêmica 

 

 

Isabella Rodrigues Caracas 

Diretora Geral Educacional 

 

 

Maria Ceres Rodrigues Murad 

Reitora da UNDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.undb.edu.br/


 

 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOCENTE 

 

EVENTO PERÍODO/2020 

Publicação do Edital 004/2020 06/02 

Inscrições 06 a 10/02 

Exame de Regularidade das inscrições 13/02 

Sorteio e publicação dos tópicos para Prova 

Didática  

14/02 

Provas Didáticas  17 e 18/02 

Entrevistas 20/02 

Resultado Final 21/02 

 

 

A divulgação de todas as informações e etapas do processo seletivo será feita através do sítio 

www.undb.edu.br. 

http://www.undb.edu.br/

