
 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 2022/2 – PROFESSOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A. – ITPAC PALMAS, 

através da Comissão de Avaliação, torna pública a realização de Processo Seletivo 2022/2 

destinado a recrutar e selecionar Cirurgiões-Dentistas, em prótese dentária, com diplomas de 

mestrado e/ou doutorado, para provimento de 02 (dois) cargos de professores do Curso de 

Odontologia e cadastro reserva. 

 

I. DAS VAGAS E DOS REQUISITOS 

 

Cargo: Especialista em Prótese Dentária, com diploma de mestrado e/ou doutorado. 
 

01. Lotação: Clínica Odontológica, Pré-Clínica e Sala de Aula 

02. Requisitos:  

Ser especialista em Prótese dentária; 

Ter diploma de mestrado ou doutorado. 

03. Horário de trabalho: 20 horas 

05. Habilidades Comportamentais Requeridas 

                         5.1 – Pontualidade; 

                         5.2 – Capacidade de Planejar; 

                         5.3 – Comprometimento; 

                         5.4 – Trabalho em equipe; 

                         5.5 – Postura cooperativa; 

            5.6 – Relação interpessoal/Atuação em time; 

            5.7 – Atitude pro ativa; 

                         5.8 – Competência em trabalhar em Clínica Escola de Odontologia; 

                         5.9 – Habilidade em demostrar e ensinar. 

 

06. Descrição das principais atribuições/responsabilidades 

6.1 - Fazer a gestão das rotinas clínicas de atendimento junto aos alunos; 

6.2 – Gerenciar a rotina das atividades laboratoriais de prótese; 

6.2 – Participar dos treinamentos, semanas pedagógicas e reunião de 

professores do Curso para o desenvolvimento da equipe de professores; 

 

II. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

1. As inscrições para o Processo de Seleção deverão ser realizadas até o dia 22 de junho, às 

23:59 minutos; 

 



2. As inscrições deverão ser realizadas enviando currículo lattes atualizado, para o e-mail: 

odontologia@itpacpalmas.com.br  

Identificando o assunto como: inscrição processo seletivo PROFESSOR ODONTOLOGIA. 

 

3. A Comissão de Processo Seletivo não se responsabilizará por currículo lattes encaminhado 

via correio eletrônico e não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitam a transferência de 

dados e o não recebimento dos currículos; 

4. A Comissão de Processo Seletivo se reserva no direito de excluir do processo seletivo as 

inscrições cujos currículos lattes estejam incompletos ou com informação incompatível com as 

exigências previstas neste edital. 

 

III. DAS FASES DE ANÁLISE E RECRUTAMENTO 

 

1. Primeira Fase - Da Análise do Currículo 

A Comissão de Processo Seletivo fará a análise do currículo lattes atualizado, onde serão 

consideradas todas as informações ali contidas, as quais serão cobradas do candidato na última 

etapa desta Seleção. 

 

A partir desta análise, serão pré-selecionados os candidatos para a segunda fase. 

Este resultado preliminar será informado por e-mail ao candidato, até dia 23/junho/2022. 

 

2. Segunda Fase – Da micro-aula  

O candidato selecionado na 1ª fase, será comunicado por e-mail, e deverá apresentar uma micro-

aula de até no máximo 10 minutos, sobre qualquer assunto dentro das especilidades deste 

processo seletivo. Utilizando de preferência a metodologia ativa como forma de apresentação à 

comissão. Ao final da apresentação, será realizada um entrevista com o candidato. 

 

3. Terceira Fase – Avaliação com Pscicóloga 

Após a segunda fase, o candidato pré-selecionado, será comunicado por e-mail, pelo 

departamento de psicologia da Instituição, para agendar dia e horário para a avaliação 

psicológica. 

 

IV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. A efetiva ascensão do candidato em uma das vagas aqui ofertadas não representa a 

resilição total do contrato de trabalho em vigência, mas sim, alteração de cargo e função, 

e por conseguintes seus consignatários; 

2. Fica assegurado ao ITPAC Palmas o direito de agregar testes de habilidades não 

previstos para o cargo acima descrito no decorrer do presente processo seletivo; 

mailto:odontologia@itpacpalmas.com.br


3. A qualquer momento o ITPAC Palmas poderá anular ou revogar o presente edital, no 

todo ou em parte, por motivos impeditivos de sua continuidade, sem que isto implique 

em direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 

 

 

Palmas – TO, 15 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

Viviane Lessa 

Comissão de Processo Seletivo 

Presidente 
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