EDITAL PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RESERVAS DE DOCENTE PARA
OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE MURIALDO
Nº. 01/2016

A FACULDADE MURIALDO, localizada em Caxias do Sul - RS, torna pública a abertura
do edital para a composição de banco de reserva de docente para os cursos de
graduação. A FAMUR selecionará docentes para o preenchimento do banco de reserva
para atender as demandas da graduação, para os cursos de Graduação Bacharelado em
Ciências Contábeis, Medicina Veterinária e Tecnólogo em Agronegócio.
As inscrições dos candidatos deverão ser feitas pelo preenchimento de ficha a ser
obtida na página web: www.faculdademurialdo.com.br/editais. A mesma, depois de
preenchida, deverá ser entregue na Secretaria da Faculdade Murialdo, no endereço: Rua
Marques do Herval, 701, bairro Centro, Caxias do Sul - RS, CEP 95.020-260,
acompanhada do Currículo Lattes (não há necessidade de ser documentado), aos
cuidados do setor de Recursos Humanos. A documentação deverá ser protocolada na
Secretaria, no ato da entrega.
1. QUADRO DE COMPONENTES CURRICULARES PARA PREENCHIMENTO DO
BANCO DE RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GRADUAÇÃO:
Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Vagas (Cadastro de reserva)
01

Componente curricular
Contabilidade Pública I

01

Auditoria Contábil I

Curso de Graduação Tecnólogo em Agronegócio
Vagas (Cadastro de reserva)
01

Componente curricular
Olericultura

Curso de Graduação em Medicina Veterinária
Vagas (Cadastro de reserva)
01
01
01
01

Componente curricular
Bromatologia
Patologia Clínica
Extensão Rural
Melhoramento Animal

01

Nutrição Animal

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
2.1. Início: 16/11/2016
2.2. Término: 24/11/2016

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo:
Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis
Componente Curricular

Formação

Titulação Mínima

Contabilidade Pública I

Graduação em Ciências Contábeis

Especialista

Auditoria Contábil I

Graduação em Ciências Contábeis

Especialista

Curso de Graduação Tecnólogo em Agronegócio
Componente Curricular
Olericultura

Formação
Graduação em Agronomia e/ou Engenheiro Florestal

Titulação Mínima
Mestrado

Curso de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária
Componente Curricular

Formação

Titulação Mínima

Bromatologia

Graduação em Medicina Veterinária e/ou Zootecnia

Mestrado

Patologia Clínica

Graduação em Medicina Veterinária

Mestrado

Extensão Rural

Graduação em Medicina Veterinária e/ou Zootecnia

Mestrado

Melhoramento Animal

Graduação em Medicina Veterinária e/ou Zootecnia

Mestrado

Nutrição Animal

Graduação em Medicina Veterinária e/ou Zootecnia

Mestrado

3.1. A divulgação da homologação das inscrições (Fase I) será no dia 28 de novembro de
2016, por meio do site www.faculdademurialdo.com.br, ocasião em que será informado o
cronograma das fases subsequentes do edital para a composição de banco de reservas
de docente para os cursos de graduação da FAMUR.

4. REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:

O edital para a composição de banco de reservas de docente para os cursos de graduação
para o cargo de Professor compreenderá 04 (quatro) fases, sendo estas de caráter
eliminatório e definitivo, entre os dias 16 de novembro de 2016 a 17 de janeiro de 2017.
Fase I - Homologação da Inscrição;
Fase II - Entrevista e avaliação psicológica;

Fase III - Avaliação didático-pedagógica;
Fase IV - Entrevista final.

4.1. A análise e avaliação do currículo Lattes será responsabilidade da área de Recursos
Humanos.

4.2. Fase II - A fase de entrevista e avaliação psicológica será de responsabilidade da
área de Recursos Humanos da FAMUR, que deverá ser composta por uma entrevista em
grupo e teste Psicológico de Personalidade.

4.3. Fase III - A fase de avaliação didático-pedagógica dar-se-á por meio de observação
de uma aula de 15 minutos dada pelo candidato à banca examinadora, composta por
professores e/ou coordenadores de cursos de Graduação. A aula deverá ser elaborada
sobre determinado tema, a escolha do candidato, de acordo com a ementa do componente
curricular desejado, disponível no Anexo 1.

4.4. Fase VI - A Entrevista Final será realizada pela Coordenação Acadêmico Pedagógica
e/ou Direção da Faculdade Murialdo.

4.5. O não comparecimento do candidato nas fases II, III e IV implica na sua eliminação
do processo seletivo.

5. NOTA DO CANDIDATO

5.1. A nota final do candidato no edital para base de currículos docentes para o cargo de
Professor será fixada considerando os seguintes pesos:
a) Fase I - Homologação da Inscrição: 30 pontos
Titulação Acadêmica (10 pontos) = 5 pontos Mestrado / 10 pontos Doutorado.
Experiência Docente (10 pontos) = 2,5 pontos para 0 até 3 anos de experiência
docente / 5 pontos para 3,1 até 10 anos de experiência docente / 10 pontos para
10,1 anos ou mais de experiência docente.
Experiência Técnico/profissional na área escolhida (10 pontos) = 2,5 pontos
para 0 até 5 anos de experiência Técnico/profissional / 5 pontos para 5,1 até 15
anos de experiência Técnico/profissional / 10 pontos para 15,1 anos ou mais de
experiência Técnico/profissional.

b) Fase II - Entrevista e avaliação psicológica: 30 pontos.
Entrevista: 20 pontos
Avaliação Psicológica: 10 pontos

c) Fase III - Avaliação didático-pedagógica: 30 pontos.

d) Fase IV- Entrevista final: 10 pontos.

5.2 Havendo empate, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem:
a) maior nota na avaliação didático pedagógica;
b) maior pontuação na titulação acadêmica;
c) maior pontuação na experiência docente;
d) maior pontuação na experiência técnico-profissional na área escolhida;
e) candidato de maior idade;
f) sorteio.

6. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO
DE RESERVAS DE DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE
MURIALDO:

6.1. O resultado final do edital para base de currículos docentes para o cargo de Professor
será publicado no dia 17 de janeiro de 2017 no site www.faculdademurialdo.com.br.

7. DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Será de acordo com as vagas descritas neste edital, ou para demandas futuras.
7.2. A inscrição no processo do edital para a composição de banco de reservas para
docente dos cursos de graduação da Faculdade Murialdo não assegura ao candidato a
contratação imediata ou futura, ficando condicionada às demandas da Faculdade
Murialdo.
7.3. O candidato selecionado será convocado pelo departamento responsável tendo o
prazo de até 05 dias úteis para se manifestar por escrito da aceitação ou não do cargo de
professor na Faculdade Murialdo.

7.4. O não pronuncioamento do candidato no prazo acima implica em sua desistência do
processo do edital para a composição de banco de reservas de docente dos cursos de
graduação da Faculdade Murialdo.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. O edital para a composição de banco de reservas de docente dos cursos de
graduação da Faculdade Murialdo para o cargo de Professor terá validade de 1 (um) ano,
podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

8.2. A Faculdade Murialdo reserva-se o direito de não aceitar a solicitação de recurso em
qualquer fase do Edital.

8.3 A Faculdade Murialdo, por meio deste Edital, cumpre a Legislação vigente, sobre a
contratação de professores, segundo a cláusula vigésima sexta da Coletiva de 2016 do
Sinpro de Caxias do Sul - RS.

8.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Processo Seletivo responsável
pela seleção, sob cuidados do setor de Recursos Humanos e Coordenação Acadêmico
Pedagógica.

Caxias do Sul, 11 de novembro de 2016.

Pe. Joacir Della Giustina
Diretor da Faculdade Murialdo

DATAS IMPORTANTES:

16/11/2016 até 24/11/2016 - Período de Inscrições
28/11/2016 - Publicação da homologação das inscrições
05/12/2016 até 23/12/2016 - Período de realização das fases II e III
03/01/2017 até 13/01/2017 – Período de realizações das fases IV
17/01/2017 - Publicação do resultado final do edital para a composição de banco de
reservas de docente para os cursos de graduação da Faculdade Murialdo.

ANEXO 1 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS

Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Componente Curricular: Contabilidade Pública I. Ementa- Administração Estatal direta e
indireta. Normas Financeiras e Contábeis da Administração Pública. Sistema
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Modelos de Balanços no Sistema Orçamentário.
Componente Curricular: Auditoria Contábil I. Ementa- Conceitos e âmbito da Auditoria.
Auditoria Interna e Externa. Responsabilidade Profissional dos Auditores. Normas de
Contabilidade Nacional e Estrangeiras. Normas de Auditoria Nacionais e Estrangeiras.
Programas de Auditoria e sua Amplitude. Testes de Auditoria e suas Aplicações;
Planejamento do Trabalho de Auditoria. Papéis de Trabalho.
Curso de Graduação Tecnólogo em Agronegócio
Componente Curricular: Olericultura. Ementa -Introdução ao estudo da olericultura.
Classificação de hortaliças. Propagação sexuada e assexuada de hortaliças. Implantação
da cultura. Irrigação. ambiente protegido. Cultivo de solanáceas, aliáceas, brassicas,
asteráceas apiáceas, cucurbitáceas, rosáceas e condimentares, bem como seus aspectos
técnicos.
Curso de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária
Componente Curricular: Bromatologia. Ementa -Composição e análise bromatológica dos
alimentos. Classificação dos alimentos. Estudo dos fatores anti-nutricionais, alterações e
adulterações dos alimentos. Digestibilidade dos alimentos. Controle de qualidade e
fiscalização dos alimentos. A legislação bromatológica. Microscopia e microbiologia dos
alimentos. Introdução aos cálculos de rações. Noções práticas de produção e
conservação de alimentos como feno, silagem e produção de rações.
Componente Curricular: Patologia Clínica. Ementa- Importância como suporte ao
diagnóstico clínico, enfatizando suas finalidades, método adequado para a realização da
colheita e remessa de materiais para serem examinados e interpretação dos seguintes
exames laboratoriais: hemograma, urinálise, exame de fezes, bioquímica clínica (função
renal, hepático biliar, pancreática e muscular), provas funcionais para o sistema
coagulativo e exames de transudatos e exsudatos e outros líquidos corporais.
Interpretação de exames e avaliação do risco cirúrgico e hemostasia.
Componente Curricular: Extensão Rural. Ementa- Análise da estrutura agrária brasileira.
Evolução, caracterização, objetivos e filosofia da extensão rural. Estudo das modalidades
de assistência a agropecuaristas; Política e instrumentos de política Agrícola.
Metodologias pedagógicas; Geração e transferência de tecnologia para o meio rural.
Análise do modelo institucional de pesquisa e extensão rural no Brasil; A pequena
produção agropecuária e a tecnologia apropriada. O processo de comunicação e como
associa-lo. Processo de difusão e adoção de inovações nas sociedades
subdesenvolvidas; Métodos de extensão rural e abordagem participativa.

Componente Curricular: Melhoramento Animal. Ementa- Noções básicas de genética e
estatística; covariância genética entre parentes; parâmetros genéticos; seleção e ganho
genético; métodos de seleção; interação genótipo ambiente; sistemas de acasalamento;
endogamia e exogamia; manipulação cromossômica.
Componente Curricular: Nutrição Animal. Ementa- Aspectos gerais e importância da
nutrição animal. Estudo da anatomia e fisiologia do aparelho digestivo de ruminantes e
não ruminantes. Estudo do metabolismo de proteínas e nitrogênio não protéico,
carboidratos, lipídeos, energia, minerais, vitaminas, enzimas e água. Apresentação e
utilização das principais gramíneas e leguminosas. Composição química dos principais
alimentos. Exigências nutricionais e balanceamento da dieta. Métodos de formulação de
rações, aditivos, arraçoamento e sua importância no rendimento animal. Nutrição clínica
de cães e gatos. Princípios de toxicidade dos alimentos.

