
 
INSTITUTO SUPERIOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – ISCS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS - FCO 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022 PARA DOCENTE DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS – FCO 

 A FCO torna público, a quem interessar, informações sobre o processo seletivo simplificado 

para preenchimento de 3 (três) vagas para o cargo de docente para as áreas de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial; Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais e 

Anatomia Facial e Dental. 

A motivação para a realização deste processo seletivo baseia-se na seriedade e no 

compromisso da FCO em desenvolver o novo modelo de educação, em que o aluno é o centro do 

processo de aprendizado, atuando como sujeito autônomo e protagonista de sua aprendizagem. 

Nesse processo, o papel do professor é fundamental, devendo operar como mediador entre teoria e 

prática e ser capaz de estimular experiências colaborativas e o aprender fazendo.  

Diante disso, a FCO preocupa-se em compor um quadro de professores que seja condizente 

com o PERFIL DO CORPO DOCENTE apresentado pelo novo instrumento de avaliação de cursos de 

graduação disponibilizado pelo MEC que afere a CONTRIBUIÇÃO do docente para a formação do 

discente e não mais se restringe apenas a estipular um percentual de doutores para o curso (Indicador 

2.5 - Corpo docente: titulação).  

A seguir, será apresentado o perfil desejável do docente de acordo com o referido 

instrumento, bem como as etapas do processo seletivo. 

 

1. PERFIL DO DOCENTE 

 - Possuir requisitos mínimos de titulação e experiência profissional exigidos para a vaga;  

- À titulação de mestre e/ou doutor será acrescido pontuações específicas; 

 - Possuir capacidade de análise dos conteúdos das disciplinas (componentes curriculares), 

abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente; 

 - Instigar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da bibliografia 

proposta; 

 - Proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta, relacionando-se aos objetivos das 

disciplinas e ao perfil do egresso; 

 - Ser capaz de desenvolver metodologias inovadoras e ativas de ensino; 



 - Ter disponibilidade de carga horária para tempo parcial ou integral, nos períodos manhã, 

tarde e noite; 

 - Ter experiência profissional no mundo do trabalho, que permite apresentar exemplos 

contextualizados com relação a problemas práticos de aplicação da teoria ministrada; 

 - Estar atualizado com relação à interação conteúdo e prática, que possa promover 

compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral e analisar as competências 

previstas no PPC (Projeto Pedagógico de Curso); 

 - Possuir experiência na docência superior capaz de promover ações que permitem identificar 

as dificuldades dos discentes; 

 - Elaborar aulas onde exponha o conteúdo em linguagem aderente às características dos 

discentes, apresente exemplos contextualizados com os conteúdos das disciplinas específicas para a 

promoção da aprendizagem de discentes com fragilidades; 

 - Elaborar avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados para 

redefinição da prática docente; 

 - Exercer liderança, trabalhar em equipe e ser reconhecido pela sua produção científica, 

cultural, artística ou tecnológica; 

 - Possuir domínio sobre as tecnologias de informação e comunicação; 

 - Apresentar adequado relacionamento interpessoal com os atores do aprendizado (discentes, 

funcionários, coordenadores e pacientes). 

 
2. NÚMERO DE VAGAS E REQUISITOS DE TITULAÇÃO E/OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ÁREA REQUISITOS MÍNIMOS NÚMERO DE VAGAS 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial Especialização em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial; 

Mestrado em Odontologia ou  

área correlata. 

01 

Odontologia para Pacientes com  

Necessidades Especiais  

Especialização em Odontologia  

para Pacientes com  

Necessidades Especiais;  

Mestrado em Odontologia ou  

área correlata. 

01 

Anatomia Facial e Dental Graduação em Odontologia;  

Mestrado em Odontologia ou área 

correlata; 

Experiência em docência superior  

em Anatomia de Cabeça e Pescoço  

e Dental 

01 



3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

 

a) PRIMEIRA ETAPA: Para inscrever-se, o candidato(a) deverá enviar o curriculum Lattes atualizado para 

o email: coordenacao.odontologia@nossafco.com.br no período de 18 a 21/07/2022. Deverá constar 

no corpo do email o nome completo, data de nascimento, endereço, telefone e a área do processo 

seletivo a qual está se candidatando. A primeira etapa constará da avaliação do curriculum Lattes por 

uma comissão avaliadora, sendo selecionados o(a)s candidato(a)s que melhor atenderem as exigências 

deste processo, considerando os requisitos mencionados anteriormente no perfil desejável do docente. 

Os candidatos selecionados nessa etapa serão informados pela coordenação do curso via email até o dia 

22/07/2022.  

OBS: Apenas os candidato(a)s selecionado(a)s nesta etapa farão as próximas etapas.  

 

b) SEGUNDA ETAPA: Avaliação Didática, com a finalidade de verificar o conhecimento teórico e o 

desempenho didático do candidato(a), que deverá preparar uma aula de 20 (vinte) minutos a ser 

ministrada perante uma banca examinadora abordando os seguintes temas por área: 

ÁREA TEMA DA AULA DIDÁTICA 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial Princípios de exodontia e técnicas cirúrgicas 

Odontologia para Pacientes com  

Necessidades Especiais  

Manejo odontológico de pacientes com necessidades  

especiais 

Anatomia Facial e Dental Anatomia de dentes permanentes anteriores 

 

No momento da aula, o candidato deverá apresentar 01 (uma) cópia impressa dos seguintes 

itens: 

- Plano de aula sobre a aula/tema que irá tratar; 

- Referências consultadas; 

- Elaborar uma avaliação contendo 04 questões (01 discursiva e 03 objetivas) pertinentes ao tema da 

aula. 

OBS: Nesta etapa, a banca examinadora verificará as comprovações referentes às titulações, bem como 

das produções científica, cultural, artística ou tecnológica do(a) candidato(a) descritas no curricullum 

Lattes.  

 

c) TERCEIRA ETAPA: Entrevista que será realizada sob a responsabilidade da banca examinadora, com o 

propósito de identificar maiores informações sobre o perfil do(a) candidato(a). 

   



As segunda e terceira etapas serão realizadas no dia 25/07/2022, em horário e local a serem 

definidos e informados ao candidato via email.  O resultado deste processo seletivo será posteriormente 

divulgado no endereço eletrônico da instituição: www.nossafco.com.br. 

 

 

 

Montes Claros, 18 de julho de 2022 

 

 

Patrícia Helena Costa Mendes 

Coordenadora de curso 

 

José Mansano Bauman 

Diretor geral / Acadêmico 
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