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EDITAL PARA SELEÇÃO DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE MURIALDO – 2014/2 

 

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, Medicina Veterinária, Ciências Contábeis, Tecnologia 

em Agronegócio 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:  

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

Vagas  Componente Curricular  

01 Gestão Ambiental e Sustentabilidade  

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS  

Vagas  Componente Curricular 

01 Cooperativismo e Associativismo Rural  
01 Olericultura 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTABEIS 

Vagas  Componente Curricular 

01 Introdução a Contabilidade 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS PARA INTERNET 

Vagas  Componente Curricular 

01 Programação para o Web II 
01 Design Gráfico  

 

 

http://www.faculdademurialdo.com.br/editais
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Vagas  Componente Curricular 

01 Bioquímica Geral  
01 Histologia e Embriologia I 

 

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. 

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

  

2.1. Início: 12/06/2014 

2.2. Término: 24/06/2014 

  

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo: 

ADMINISTRAÇÃO 

Componente 
Curricular 

Formação Titulação Mínima 

Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade 

Graduação em Engenharia 
Ambiental, Agronomia, 
Engenharia Florestal ou 
Administração e áreas afins 

Mestrado  

 

CIÊNCIAS CONTABEIS 

Componente 
Curricular 

Formação Titulação Mínima 

Introdução à 
Contabilidade 

Bacharelado em Ciências 
Contábeis  

Especialização  

 

AGRONEGÓCIOS  

Componente 
Curricular 

Formação Titulação Mínima 
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Olericultura Graduação em Agronomia Mestrado  

Cooperativismo e 
Associativismo Rural 
 

Graduação em Agronomia, 
Administração, Veterinária, 
Zootecnia, Economia 

Mestrado  

 

SISTEMAS PARA INTERNET 

Componente 
Curricular 

Formação Titulação Mínima 

Programação para 
Web II 

Ciências da Computação, 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Sistemas de 
Informação e áreas afins  

Especialização  

Design Gráfico para 
Web 

Ciências da Computação, 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Sistemas de 
Informação, Design e áreas 
afins  

Especialização  

 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Componente 
Curricular 

Formação Titulação Mínima 

Bioquímica Geral Graduação em Medicina 
Veterinária. 

Mestrado 

Histologia e 
Embriologia I 

Graduação em Medicina 
Veterinária. 

Doutorado 

 

3.1. A divulgação da homologação das inscrições será no dia 27/ de junho de 2014, 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 de 25 de junho à 11 de julho de 2014.  

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. 

 

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

 

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 da 

disciplina desejada, 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 11 de julho de 2014 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, 12 de junho de 2014.  

 

 

_______________________________________ 

Pe. Joacir Della Giustina 
Diretor da Faculdade Murialdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

12 à 24 de junho  - Período de Inscrições 

27 de junho - Publicação da homologação das inscrições 

25 de junho  à 11 de julho - Período de realização das fases I, II, III e IV 

14 de julho - Publicação do resultado final do processo seletivo 
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ANEXO 1 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

Programação da Web II 

Introduz os conceitos de linguagens orientada a abjetos e aborda a arquitetura e construção de aplicações 

web utilizando a plataforma Java: JSP-Servet, Java Server e Java Beans. 

 

Design Gráfico para Web 

Apresenta os conceitos fundamentais sobre web design com ênfase na usabilidade e interfaces gráficas 

em ambientes de desenvolvimento de websites e dispositivos móveis. 

 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

Apresenta os conceitos e noções básicas da gestão e politica ambiental aplicada às empresas, bem como 

os sistemas de gestão ambiental com procedimentos para a certificação ambiental e as normas técnicas 

vigentes. 

 

Cooperativismo e Associativismo Rural 

Conhecer a evolução e as formas de cooperativismo e associativismo na zona rural brasileira, por meio 

dos conceitos básicos definidos e aplicados na cadeia produtiva do agronegócio. Identificar os tipos de 

cooperativas e associações. Projetar perspectivas para área rural.  

  

Olericultura 

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. 
 
 

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. 
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Histologia e Embriologia I 

Identificação dos diversos tipos de células, variações morfológicas e estruturais destas células e os tecidos 

básicos, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, formados a partir da reunião de células semelhantes na 

forma e ou na função. Identificação das estruturas microscópicas, reprodução através de desenhos, com o 

uso de microscópio óptico de campo claro. Reconhecimento das etapas embriológicas desde a 

gametogênese, fertilização, implantação, diferenciação dos tecidos e a organogênese animal, com 

formação dos anexos embrionários e placenta. 

 

Ecologia Geral 

Conceitos fundamentais em Ecologia. Níveis hierárquicos de organização. Ecologia trófica: cadeias e teias 

alimentares. Ecossistemas. Interações ecológicas. Ciclos biogeoquímicos. Fatores Limitantes e 

Adaptações. A energia nos sistemas ecológicos. Sucessão ecológica. Ecologia da Paisagem. Proteção 

aos recursos naturais renováveis (solo, água, flora e fauna). Biodiversidade e usos de recursos naturais. 

 

Introdução à 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. 

 


