
        EDITAL DE SELEÇÃO DOCENTE 2016/1 
 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE MURIALDO  

 Nº. 01/2016 

 

A FACULDADE MURIALDO, localizada em Caxias do Sul, torna pública a abertura do 

processo seletivo de docentes para o cargo de Professor, para os cursos de Graduação 

Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis, Medicina Veterinária e Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos e Sistemas para Internet.  

 

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, CEP 95.020-260, acompanhada do 

Currículo Lattes.  

 

1. QUADRO DE VAGAS:  

Curso de Graduação em Gestão de Recursos Humanos 

Vagas Componente curricular  

01 Dinâmicas de Grupo, Técnicas e Vivências 

01 Avaliação de Desempenho 

01 Libras 

01 Endomarketing e Consultoria Interna de RH 

 

Curso de Graduação em Sistemas para Internet  

Vagas Componente curricular  

01 Algoritmos e Linguagem de Programação 

01 Estrutura de Dados 

01 Programação para Web II 

01 Design Gráfico para Web 

01 Segurança de Sistemas para Web 

01 Administração de Servidores Web 

 

Curso de Graduação em Administração  

Vagas Componente curricular  

01 Inovação e empreendedorismo 

http://www.faculdademurialdo.com.br/editais
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Curso de Graduação em Ciências Contábeis  

Vagas Componente curricular  

01 Contabilidade 

 

Curso de Graduação em Medicina Veterinária  

Vagas Componente curricular  

01 Bioquímica Geral 

01 Bioquímica Especial 

01 Microbiologia Geral 

01 Parasitologia Veterinária 

01 Anatomia dos Animais Domésticos I 

01 Anatomia dos Animais Domésticos II 

01 Anatomia Topográfica 

01 Bem Estar Animal 

01 Patologia Geral Veterinária 

01 Farmacologia Geral Veterinária 

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

2.1. Início: 26/11/2015 (quinta-feira) 

2.2. Término: 11/12/2015 (sexta-feira) 

  

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo: 

Curso de Graduação em Gestão de Recursos Humanos 

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Dinâmicas de Grupo, 
Técnicas e Vivências 

Psicologia 
Administração 

Mestrado  
Especialista 

Especialização  em 
Dinâmica de Grupo. Com 
comprovação de 
experiência profissional de, 
no mínimo, 10 anos. 

Avaliação de 
Desempenho 

Graduação em áreas afins  Mestrado  
Especialização 

Especialização. Com 
comprovação de 
experiência profissional de, 
no mínimo, 10 anos. 

Libras Graduação em áreas afins Especialização Especialização. Com 
comprovação de 
experiência profissional em 
libras. 

Endomarketing e 
Consultoria Interna de 
RH 

Graduação em áreas afins Mestrado  
Especialização 

Especialização. Com 
comprovação de 
experiência profissional de, 
no mínimo, 10 anos.  
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Curso de Graduação em Sistemas para Internet  

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Algoritmos e 
Linguagem de 
Programação 

Ciência da Computação 
ou áreas afins  

Mestrado ou 
Especialista em 
áreas afins  

Experiência no mínimo de 3 
anos em docência de ensino 
superior;  mínimo de 5 anos de 
experiência profissional na área 
ou áreas afins. 

Estrutura de Dados Ciência da Computação 
ou áreas afins  

Mestrado ou 
Especialista em 
áreas afins  

Experiência no mínimo de 3 
anos em docência de ensino 
superior;  mínimo de 5 anos de 
experiência profissional na área 
ou áreas afins. 

Programação para 
Web II 

Ciência da Computação 
ou áreas afins  

Mestrado ou 
Especialista em 
áreas afins  

Experiência profissional na área 
ou áreas afins com no mínimo 5 
anos. 

Design Gráfico para 
Web 

Ciência da Computação 
ou áreas afins  

Mestrado ou 
Especialista em 
áreas afins  

Experiência profissional na área 
ou áreas afins com no mínimo 5 
anos. 

Segurança de 
Sistemas para Web 

Ciência da Computação 
ou áreas afins  

Mestrado ou 
Especialista em 
áreas afins  

Experiência profissional na área 
ou áreas afins com no mínimo 5 
anos. 

Administração de 
Servidores Web 

Ciência da Computação 
ou áreas afins  

Mestrado ou 
Especialista em 
áreas afins  

Experiência profissional na área 
ou áreas afins com no mínimo 5 
anos. 

 

 

Curso de Graduação em Administração  

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Inovação e 
empreendedorismo 

Administração Especialização em 
áreas afins 

Experiência no mínimo de 4 
anos em docência de ensino 
superior;  mínimo de 10 anos de 
experiência profissional na área 
ou áreas afins. 

 

 

Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis  

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Contabilidade Ciências Contábeis Mestrado em Ciências 
Contábeis ou 
Administração 
Especialização em 
áreas afins 

Experiência no mínimo de 4 
anos em docência de ensino 
superior;  mínimo de 10 anos de 
experiência profissional na área 
ou áreas afins. 
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Curso de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária  

Componente Curricular Formação Titulação Mínima 

Bioquímica Geral Graduação em Medicina Veterinária, Farmácia, Ciência 

Biológicas 

Mestrado 

Bioquímica Especial Graduação em Medicina Veterinária, Farmácia, 

Ciências Biológicas 

Mestrado 

Microbiologia Geral Graduação em Medicina Veterinária Mestrado 

Parasitologia Veterinária Graduação em Medicina Veterinária Mestrado 

Anatomia dos Animais 

Domésticos I 
Graduação em Medicina Veterinária 

Mestrado 

Anatomia dos Animais 

Domésticos II 
Graduação em Medicina Veterinária 

Mestrado 

Anatomia Topográfica Graduação em Medicina Veterinária Mestrado 

Bem Estar Animal Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia Mestrado 

Patologia Geral Veterinária Graduação em Medicina Veterinária Mestrado 

Farmacologia Geral 

Veterinária 
Graduação em Medicina Veterinária, Farmácia 

Mestrado 

 

3.1. A divulgação da homologação das inscrições será no dia 18 de dezembro de 2015, 

por meio do site www.faculdademurialdo.com.br, ocasião em que será informado o 

cronograma das fases subsequentes do processo seletivo.  

 

4. REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:  

 

O Processo Seletivo compreenderá 04 (quatro) fases, sendo estas de caráter 

eliminatório e definitivo, entre os dias 15 de dezembro de 2015 a 08 de janeiro de 2016. 

I. Análise do currículo Lattes;  

II. Entrevista e avaliação psicológica;  

III. Avaliação didático-pedagógica; 

IV. Entrevista final. 

  

4.1. A análise e avaliação do currículo Lattes será responsabilidade do Coordenador do 

Curso em que o candidato se destina. 

 

4.2. 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.  

http://www.faculdademurialdo.com.br/
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4.3. 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. 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. A Entrevista Final será realizada pela 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 Processo de Seleção será fixada considerando os 

seguintes pesos:  

a) Fase I: 10% (dez por cento) titulação acadêmica, 10% (dez por cento) 

experiência docente e 10% (dez por cento) experiência técnico-profissional; 

b) Fase II: 10% (dez por cento) entrevista e 15% (quinze por cento) avaliação 

psicológica;  

c) Fase III: 30% (trinta por cento) avaliação didático-pedagógica.  

d) Fase IV: 15% (quinze por cento) entrevista final.  

 

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;  

e candidato de maior idade; 

f. sorteio.  
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6. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:  

 

6.1. O resultado final do Processo Seletivo será publicado no dia 13 de janeiro de 2016 

no site www.faculdademurialdo.com.br.   

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

7.1. O Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo 

mesmo período. 

  

7.2. A Faculdade Murialdo reserva-se o direito não aceitar a solicitação de recurso em 

qualquer fase do processo seletivo.  

 

7.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Processo Seletivo 

responsável pela seleção na área de conhecimento.  

 

Caxias do Sul, 26 de novembro de 2015.  

 

 

_______________________________________ 

Pe. Joacir Della Giustina 

Diretor da Faculdade Murialdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faculdademurialdo.com.br/
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DATAS IMPORTANTES: 

 

26/11 a 11/12/2015 - Período de Inscrições 

15 e 16/12/2015 – Seleção dos Currículos pelos Coordenadores de Curso  

18/12/2015 - Publicação da homologação das inscrições 

22/12/2015 a 08/01/2016 - Período de realização das fases II, III e IV 

13/01/2016 - Publicação do resultado final do processo seletivo 
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ANEXO 1 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLOGO EM GESTÃO RECURSOS HUMANOS  

Disciplina: Dinâmicas de Grupo, Técnicas e Vivências - Definição dos conceitos de formação dos 
grupos para a gestão nas diferentes organizações. Processo de Desenvolvimento e fases do grupo. 
Desempenho de papéis. Dimensões de processos decisórios. Utilização de dinâmicas de grupo, jogos, 
vivências e outras técnicas aplicadas à Gestão de Pessoas com foco no grupo. Dinâmicas de grupo para 
Seleção e Treinamento. Estudos de caso. 

Disciplina: Avaliação de Desempenho – Conceitos, Objetivos e responsabilidade pela avaliação e 
desempenho. Métodos de avaliação de desempenho. Aplicações e Propósitos da Avaliação de 
Desempenho. A importância da estruturação de cargos na avaliação de desempenho. Estudo da Avaliação 
do desempenho humano (conceito, objetivos, histórico, métodos de avaliação, comunicação do 
desempenho, tendências dos avaliadores, tendências na avaliação e na gestão do desempenho). Gestão 
dos resultados. Gestão do desempenho com base em competências. 

Disciplina: Libras – Promover o ensino e o uso da LIBRAS, possibilitar ao acadêmico os conhecimentos 
necessários para a tradução e interpretação de LIBRAS – Língua Portuguesa; fomentando a inclusão 
social dos portadores de necessidades especiais auditivas no contexto do ensino superior, bem como no 
contexto mercadológico.   

Disciplina: Endomarketing e Consultoria Interna de RH - Descrição do conceito de endomarketing: ambiente 
de marketing e tendências na nova economia digital. Reflexão e analise dos objetivos do endomarketing. 
Etapas de implantação do Endomarketing. Endomarketing e Competividade. Consultoria interna em 
Recursos Humanos. O papel da consultoria Interna de Recursos Humanos. Objetivos da Consultoria 
Interna de Recursos Humanos. O endomarketing como estratégia de gestão, e sua relação com a 
consultoria interna de Recursos Humanos. O papel da Liderança no sucesso deste processo. 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Disciplina: Contabilidade - Estudo da evolução do Pensamento Contábil, bem como os conceitos básicos 
das contas patrimoniais e de resultado, seus registros e geração dos relatórios Balanço Patrimonial e 
Demonstrativo do Resultado, com responsabilidade econômica, social e ambiental. 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

Disciplina: Inovação e empreendedorismo - Oportunizar ao acadêmico um ambiente de geração de 

ideias e apoiar na elaboração de projetos de novos negócios utilizando ferramentas, recursos e etapas 

para a modelagem de negócios, bem como apresentar os principais conceitos da gestão da inovação nas 

empresas. 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLOGO EM SISTEMAS PARA INTERNET  

Disciplina: Algoritmos e linguagem de programação - Apresenta aos alunos os princípios e 
fundamentos da programação de computadores para o bom desenvolvimento de sistemas computacionais 
por meio dos estudos de algoritmos básicos e sua correção utilizando uma linguagem de programação. 

Disciplina: Estrutura de dados - Desenvolve a capacidade de abstração de dados e solução de 

problemas utilizando as técnicas de estruturas de dados clássicas, bem como sua aplicação prática. 
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Disciplina: Programação para web II - Introduz os conceitos de linguagens orientadas a abjetos e aborda 
a arquitetura e construção de aplicações web utilizando a plataforma Java: JSP-Servet, Java Server e 
Java Beans. 

Disciplina: Design gráfico para web- Introduz os conceitos de redes de computadores com ênfase na 
interligação de sistemas computacionais, componentes, topologias, equipamentos de conectividade, 
protocolos de comunicação e tipos de servidores e suas funções. 

Disciplina: Administração de Servidores Web - Aborda configuração e administração básica de 
infraestrutura de servidores WEB. 

Disciplina: Segurança em Sistemas Web - Aborda aspectos tecnológicos da segurança da informação, 
apresentando configuração de ambientes, normas e boas práticas para desenvolvimento de sistemas 
WEB seguros. 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Disciplina: Bioquímica Especial - Objeto de estudo da Bioquímica; Química e importância biológica de 
aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídeos, enzimas, coenzimas, vitaminas, nucleotídeos e ácidos 
nucléicos; Bioenergética; Metabolismo de carboidratos, lipídeos e aminoácidos; Integração e regulação do 
metabolismo. 

 
Disciplina: Bioquímica Geral - Estudo da estrutura, importância, propriedades e conformação molecular 

dos principais componentes químicos dos seres vivos, bem como as funções resultantes de sua interação 

molecular: carboidratos, lipídeos, aminoácidos e proteínas e ácidos nucléicos. Estudo das enzimas, suas 

propriedades, cinética e inibição. Estudo das membranas e mecanismos de transporte. 

Disciplina: Microbiologia Geral - Bacteriologia: parte geral. Estrutura da célula procariótica, sistemática, 

genética microbiana, metabolismo; nutrição, cultivo e crescimento; resistência às drogas antimicrobianas e 

relação hospedeiro-parasita. Parte Especial: características morfológicas e tintoriais; necessidades e 

características culturais, estrutura antigênica e toxinas; diagnóstico laboratorial, patogenicidade, 

distribuição e imunidade das principais famílias, gêneros e espécies de bactérias de interesse médico 

veterinário. Bactérias de interesse em Medicina Veterinária. Agentes zoonóticos e antropozoonóticos. 

Disciplina: Parasitologia Veterinária - Ecto e endoparasitos que acometem os animais domésticos. 

Parasitos de interesse em saúde pública. Aspectos morfológicos, ciclo biológico, mecanismo de 

transmissão, diagnóstico e medidas de controle. Inter-relação entre parasito hospedeiro-meio ambiente. 

Disciplina: Anatomia dos Animais Domésticos I - Conceitos gerais sobre anatomia veterinária; estudo 

dos ossos e articulações dos animais domésticos e estudo dos músculos, vasos e nervos do membro 

torácico, paredes do tórax e abdome, membro pélvico, cabeça e pescoço. 

Disciplina: Anatomia dos Animais Domésticos II - Anatomia comparada do sistema nervoso, anatomia 

comparada do sistema cardiovascular, anatomia comparada do sistema respiratório, anatomia comparada 

do sistema digestório de não ruminantes, anatomia do sistema digestório de ruminantes, anatomia 

comparada do sistema urinário, anatomia comparada do sistema genital masculino e feminino, anatomia 

das aves. 

Disciplina: Anatomia Topográfica - Identificar, descrever e localizar, nas diferentes regiões do corpo 

animal, as estruturas e órgãos, relacionando-as às demais estruturas anatômicas. 

Disciplina: Bem-estar Animal - Profissões Regulamentadas: Conselhos Federal e Regionais de Medicina 

Veterinária; Código de Deontologia e Ética Profissional do Médico Veterinário; Exercício lícito e ilícito da 

Medicina Veterinária; Ética na utilização de animais como modelos experimentais em pesquisa; Ética na 

utilização de animais no ensino; Legislação Profissional e trabalhista brasileira. O médico veterinário e a 

sociedade. Bem estar animal. Apresentação de aspectos inerentes ao manejo dos animais com finalidade 
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científica, pela indústria, na produção animal, como companhia e com finalidade esportiva; apresentação 

de questões científicas, éticas e morais do uso dos animais; noções de enriquecimento ambiental. 

Disciplina: Patologia Geral Veterinária - Mecanismos básicos de doença: degeneração, necrose e 

gangrena, distúrbios dos pigmentos, distúrbios do metabolismo, distúrbios circulatórios, inflamação, 

distúrbios do crescimento e neoplasia. Alterações pós-morte. Colheita, conservação e processamento de 

tecidos. 

Disciplina: Farmacologia Geral Veterinária - Introdução à farmacologia veterinária; prescrição e 

legislação dos medicamentos brasileiros; farmacodinâmica; farmacocinética; agonista e antagonistas 

adrenérgicos; agonista e antagonistas colinérgicos; antiinflamatórios; antibióticos; fluidoterapia; histamina 

e seus antagonistas. 

 

 

 


