
         
 

 

 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

DA FACULDADE MURIALDO  

 Nº 02/2015 

 

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, Tecnologia em Agronegócio e 

Gestão de Recursos Humanos.  

 

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 Cargos e salários  

01 Treinamento e desenvolvimento  

 

Curso de Graduação em Agronegócio  

Vagas Componente curricular  

01 Gestão de Agroindústria  

01 Manejo Sanitário Animal 

01 Noções de Morfologia e Fisiologia Vegetal  

 

Curso de Graduação em Administração  

Vagas Componente curricular  

01 Pesquisa Operacional  

 

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


         
 

Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis  

Vagas Componente curricular  

01 Contabilidade Tributária 
 

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

2.1. Início: 18/06/2015 

2.2. Término: 26/06/2015 

  

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 

Cargos e salários Graduação em 
Administração/RH/Psicologia 

Mestrado Atividades nas áreas de 
ensino, pesquisa e 
extensão, no curso de 
Tecnólogo de RH. 

 
Treinamento e 
desenvolvimento 

 
Graduação em 
Administração/RH/Psicologia 

 
Mestrado 

 
Atividades nas áreas de 
ensino, pesquisa e 
extensão, no curso de 
Tecnólogo de RH. 

 

Curso de Graduação em Agronegócio  

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Gestão de 
Agroindústria  

Graduação em 
Agronomia, 
Administração, Medicina 
Veterinária, Economia e 
Zootecnia.  

Mestrado  Atividades nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão, 
no curso de Tecnólogo de 
Agronegócio. 

 
Manejo Sanitário 
Animal 

 
Medicina Veterinária 

 
Mestrado  

 
Atividades nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão, 
no curso de Tecnólogo de 
Agronegócio e Medicina 
Veterinária. 
 

Noções de 
Morfologia e 
Fisiologia Vegetal  

Graduação em 
Agronomia, Engenharia 
Floresta e Biologia.  

Mestrado  Atividades nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão, 
no curso de Tecnólogo de 
Agronegócio. 

 

  



         
 

 

Curso de Graduação em Administração  

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Pesquisa 

Operacional 

Graduação em 

Administração  

 

Especialização ou 

Mestrado em 

Administração ou 

áreas afins. 

Atividades nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão, 

no curso de Administração.  

 

Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis  

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Contabilidade 

Tributária 

 

Graduação em 

Ciências Contábeis 

Especialista em 

Ciências Contábeis 

ou áreas afins ou 

Mestrado em 

Ciências Contábeis 

ou áreas afins. 

 

Atividades nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão, 

no curso de graduação 

bacharelado em Ciências 

Contábeis.   

 

3.1. A divulgação da homologação das inscrições será no dia 30 de junho 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 de 03 de julho 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. 

 

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/


         
 

 

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.  

 

6. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:  

6.1. O resultado final do Processo Seletivo será publicado no dia 13 de julho de 2015 no 

site www.faculdademurialdo.com.br.   

 

 

 

http://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, 18 de junho de 2015.  

 

 

_______________________________________ 

Pe. Joacir Della Giustina 
Diretor da Faculdade Murialdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATAS IMPORTANTES: 

 

18 a 26 de junho - Período de Inscrições 

30 de junho - Publicação da homologação das inscrições 

03 de julho a 11 de julho - Período de realização das fases I, II, III e IV 



         
 

13 de julho - Publicação do resultado final do processo seletivo 

 

 

 

  



         
 

 

ANEXO 1 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLOGO EM GESTÃO RECURSOS HUMANOS  

Discilplina: Cargos e salários – Ementa: Análise dos fatores determinantes da remuneração, motivação e 
benefícios. Plano de cargos e salários: planejamento, análise, descrição, especificação e avaliação de 
cargos, pesquisa salarial, estrutura e politica salarial, planejamento de carreira.  

Discilplina: Treinamento e desenvolvimento – Ementa: Investigação do mercado de trabalho: conceito e 
características do mercado atual, planejamento de treinamento e desenvolvimento. Treinamento: a 
importância do treinamento no contexto organizacional, etapas do processo de treinamento, levantamento 
do perfil, fontes e tecnologia de treinamento, treinamento interno e externo. Desenvolvimento: 
conceituação e diferenciação, técnicas de desenvolvimento, contextualização, competências humanas, 
conduta de desenvolvimento de pessoal, o papel do desenvolvimento no perfil e estratégias de RH. A 
metodologia do desenvolvimento de equipes na prática.  Fases do desenvolvimento de equipes: 
planejamento, implementação e avaliação. Levantamento das necessidades organizacionais para o 
desenvolvimento de equipes. Implementação do processo de desenvolvimento de equipes. Reavaliação 
do processo e/ou manutenção do sistema de desenvolvimento de equipes organizacionais. Gestão do 
conhecimento e aprendizagem organizacional. 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Disciplina: Contabilidade Tributária - Ementa: Registros, apuração e recolhimento dos Impostos 
Indiretos; Registros, apuração e recolhimento dos Impostos Diretos; Diferimento de Impostos; A 
Depreciação Acelerada e sua Compensação. 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  

Disciplina: Pesquisa Operacional - Ementa: Desenvolve o raciocínio lógico a fim de utilizar o instrumental 
matemático/estatístico da programação linear, através das noções básicas de álgebra linear. Programação 
linear. Problemas de transporte. Regressão simples: modelo linear simples. Regressão por anamorfose. 
Regressão múltipla: modelo linear geral. 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLOGO EM AGRONEGÓCIO  

Disciplina: Gestão da Agroindústria – Ementa: Conceito de turismo rural. Potencialidades das atividades 
de turismo na área rural, discutindo geração de empregos e os efeitos que elas podem ter sobre o meio 
ambiente. Poder Público na regulação da atividade e a formulação de políticas públicas para o turismo 
rural e se ressaltou a responsabilidade ética em relação aos conceitos e às práticas e, sobretudo, à 
preservação da cultura do campo. Turismo no espaço rural e sustentabilidade. Planejamento e gestão do 
turismo em espaço rural. 

Disciplina: Manejo Sanitário – Ementa: Vida e Saúde. Sistema imunológico dos animais. Vacina e soro. 
Estudo das principais doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos. Técnicas de profilaxia animal. 
Métodos de colheita de material para análise. Métodos de contenção dos animais. Estudo da 
epidemiologia básica veterinária. Sanidade dos animais domésticos 

 

 

Disciplina: Noções de Morfologia e Fisiologia Vegetal – Ementa: A disciplina estuda o ciclo da água, 
metabolismo do Carbono e do Nitrogênio, conceitos de crescimento, desenvolvimento e diferenciação, 
ação da luz na morfogênese, movimento dos vegetais, fotoperiodísmo, fisiologia da frutificação e do 
florescimento, germinação e dormência. 


