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EDITAL PARA SELEÇÃO E CADASTRO RESERVA DE DOCENTES PARA OS CURSOS DE 

ODONTOLOGIA 2022.1 

Nº 01 – 2022/1 

A Comissão do Processo Seletivo da FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos, mantida pelo Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, pelo 

presente Edital, torna pública a abertura das inscrições para a seleção e cadastro reserva de professores 

para as disciplinas: 

Formação Disciplinas 

Odontologia 
com Mestrado em Saúde Coletiva 

Odontologia Social e Preventiva 
Saúde Coletiva 

Odontologia  
com Especialização ou Mestrado em alguma das 
especialidades: 
Prótese   
Cirurgia 
Periodontia 
Endodontia / Dentística 

Clínica integrada 

 

1. Inscrição 

 

Para inscrever-se, os interessados deverão enviar o Currículo Lattes e a ficha de inscrição (anexo I) para 

luana.mastrela@itpacporto.edu.br, com a formação no assunto.  No dia da seleção, os documentos 

comprobatórios do currículo (cópia simples) deverão ser entregues para a banca examinadora. 

 

2. Do processo 

 

Primeira etapa: Análise do currículo (classificatória/eliminatória) 

 

a. Diploma, devidamente registrado de conclusão de Graduação (Eliminatória) (0,5 ponto). 

b. Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em nível de Especialização, na área de formação 

ou área afim, com carga mínima de 360 horas (Classificatório) (1 pontos). 

c. Produção científica produzida nos últimos cinco anos (Classificatório) (0,5 ponto para cada artigo 

nacional e 1 pontos para cada artigo internacional). 

d. Tempo de experiência profissional (Classificatório) (0,5 ponto para cada ano). 
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e. Tempo de docência (Classificatório) (1 ponto para cada ano). 

*Para o curso de Odontologia ter no mínimo 2 anos de experiência docente (Desejável). 

*Serão contabilizados no máximo 10 pontos.  

 

Segunda etapa: Prova didática e análise psicológica (classificatória/eliminatória) 

a. Aula de 15 a 20 minutos com conteúdo de livre escolha referente ao módulo pleiteado. O ITPAC Porto 

Nacional fornecerá data show, lousa digital e quadro branco para a aula, que deve ser voltada para 

alunos de graduação em uma faculdade que trabalha com matriz integrada e metodologias ativas. O 

candidato receberá uma nota de 0 a 10 de cada membro da banca, avaliando capacidade de 

comunicação, exposição, organização, síntese, didática e foco no desenvolvimento nas habilidades e 

competências importantes para a profissão para a qual estão se preparando. 

b. Entrega do plano de aula, conforme anexo II. 

c. Análise psicológica. 

 

3. Da seleção 

 

3.1. Será constituída, por designação da Coordenação Acadêmica do ITPAC Porto Nacional, junto à 

Coordenação de Odontologia, uma banca avaliadora para o processo seletivo. 

 

3.2. A análise inicial (primeira etapa) observará o enquadramento do candidato aos pré-requisitos 

obrigatórios para sua participação. Após essa análise, a participação do candidato será confirmada por 

e-mail, sendo informado o dia e horário para a prova didática. 

 

3.3. É de inteira responsabilidade do candidato a confirmação da participação por e-mail. 

 

3.4. Na avaliação didática, caberá ao candidato entregar os documentos comprobatórios do currículo e 

o plano de aula. A não entrega dos documentos, assim como a ausência em qualquer fase do processo 

de seleção, acarretará na desclassificação do candidato. A cópia da documentação não será devolvida.  

 

3.5. Na análise psicológica, o candidato passará pelo psicólogo da instituição. 
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3.6. Destaca-se que o presente edital é composto por vagas para Cadastro Reserva (CR), não 

caracterizando contratação imediata. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a 

ordem de classificação e disponibilidade de vagas. 

 

4. Dos resultados 

 

4.1. O resultado deste processo seletivo será divulgado aos candidatos selecionados por meio de 

mensagem eletrônica (e-mail). 

4.2. Os candidatos serão classificados pela média de pontos entre a análise do currículo, prova didática 

e análise psicológica. 

4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

5. Cronograma 

 

12 de novembro – Lançamento do edital 

12/11/2021 à 25/11/2021 – Envio das inscrições 

29/11/2021 – Provas didáticas e análise psicológica do curso de Odontologia 

02/12/2021 – Divulgação dos resultados 

 
Porto Nacional/TO, 12 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

RODRIGO VENTURA RODRIGUES 

Diretor Geral 

 FAPAC /ITPAC PORTO 

  



 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Seleção e Cadastro de Reserva de Docentes para o curso de Graduação  

 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato:  

Sexo:        (   ) Masculino        (   ) Feminino Data de Nascimento:   _____ / _____ / ________ 

CPF: RG: Órgão Expedidor: 

PIS:  Nº de Registro profissional: 

Nome da Mãe: 

E-mail: Tel.: 

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

Áreas do Conhecimento: 
 
 

Titulação:  
             (   ) Graduação             (   )  Especialização             (   ) Mestrado             (   ) Doutorado 

Identificação no Currículo Lattes: 

 
 
 
 
 
 
Porto Nacional, ________ de _______________ de 2021. 

 

  



 

 

ANEXO II 

PLANO DE AULA 

 

Curso: Professor: 

Disciplina: Período: 

 

1. TEMA 

 
 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

 

5. AVALIAÇÕES 

 

 

 
6. REFERÊNCIAS 

 

 


