
 

 

 

EDITAL PARA A COMPOSIÇÃO DO BANCO DE RESERVAS DE DOCENTES PARA 

OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE MURIALDO  

 Nº. 01/2019 

 

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 o curso de Graduação em Medicina 

Veterinária. 

As inscrições dos candidatos deverão ser feitas pelo preenchimento de ficha de 

inscrição e envio do currículo lattes através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWDYm6QDFb_lhCUnxTuxGY3ZKxuzd-

gRAcsWGix0eP3Lqvw/viewform 

A FAMUR tem parceria com o Google for Education, ou seja, para acesso ao formulário 

é necessário vincular à uma conta Google. Assim que o setor responsável receber a 

inscrição, será encaminhado um e-mail com o protocolo de recebimento. 

 

1. QUADRO DAS ÁREAS PARA PREENCHIMENTO DO BANCO DE RESERVA 

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GRADUAÇÃO:  

 

Curso de Graduação em Medicina Veterinária  

Vagas (Cadastro de reserva) Unidade Curricular 

1 Diagnóstico por Imagem 

1 Doenças Infecto Contagiosas dos animais domésticos 

1 Doenças parasitárias dos animais domésticos 

 

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES (FASE I) 

2.1. Início: 06/12/2018 

2.2. Término: 07/01/2019 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWDYm6QDFb_lhCUnxTuxGY3ZKxuzd-gRAcsWGix0eP3Lqvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWDYm6QDFb_lhCUnxTuxGY3ZKxuzd-gRAcsWGix0eP3Lqvw/viewform


 

 

 

  

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES (FASE I):  

Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo: 

Curso de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária  

Unidade Curricular Formação Titulação Mínima 

Diagnóstico por Imagem Graduação em Medicina 
Veterinária 

Especialização 

Doenças Infecto Contagiosas 
dos animais domésticos 

Graduação em Medicina 
Veterinária 

Mestrado 

Doenças parasitárias dos 
animais domésticos 

Graduação em Medicina 
Veterinária 

Mestrado 

 

3.1. A divulgação da homologação das inscrições (Fase I) será no dia 08 de janeiro de 

2019, 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 06 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 

2019. 

Fase I - Homologação da Inscrição - 06/12/2018 a 07/01/2019;  

08/01/2019 – Divulgação das inscrições (Fase I) 

Fase II - Entrevista e avaliação psicológica - 10/01/2019; 

11/01/2019 – Divulgação da Fase II  

Fase III - Avaliação didático-pedagógica - 15/01/2019 a 16/01/2019; 

22/01/2019 - Divulgação da Fase III 

Fase IV - Entrevista final - 28/01/2019 a 30/01/2019; 

31/01/2019 – Divulgação do resultado final 

 

4.1. A análise e avaliação do currículo Lattes (Fase I) será responsabilidade da área de 

Recursos Humanos. 

 

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


 

 

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 que compõem a área, 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 31 de janeiro de 2019 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. 

7.5. A Faculdade Murialdo preconiza pelo investimento do futuro contratado na 

participação da Formação Docente da FAMUR, que acontece em fevereiro de 2019 

(conforme calendário acadêmico) para contratação.  

 

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


 

 

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 2019 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, 06 de dezembro de 2018.  

 

 

Pe. Raimundo Pauletti 

Diretor da Faculdade Murialdo 

  



 

 

DATAS IMPORTANTES: 

 

06/12/2018 até 07/01/2019 - Período de Inscrições (fase I) 

08/01/2018 - Publicação da homologação das inscrições 

10/01/2019 - Período de realização da fase II  

11/01/2019 - Publicação da homologação da fase II 

15/01/2019 e 16/01/2019 – Período de realizações da fase III  

22/01/2019 - Publicação da homologação da fase III 

28/01/2019 até 30/01/2019 – Período de realizações da fase IV 

31/01/2019 - 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 QUE COMPOEM AS UNIDADES CURRICULARES 

OFERTADAS 

 

Curso de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária 

 

- Unidade Curricular: Diagnóstico por Imagem 

Ementa: Radiografia Convencional / Digital e Ultrassonografia (intervencionista – biópsias 

guiadas / Doppler) - Princípios físicos, indicações e perspectivas, reconhecimento da 

anatomia radiográfica e ultrassonográfica para entender as indicações de 

acompanhamento do pré e do pós-operatório em pequenos e grandes animais assim 

como, a construção do prognóstico e diagnóstico clínico utilizando técnicas de imagem 

nos sistemas digestório, cardiorespiratório, urinário, reprodutor, músculo esquelético e 

nervoso. Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética - princípios físicos. 

 

- Unidade Curricular: Doenças Infecto Contagiosas dos animais domésticos 

Ementa: Estudo das principais doenças infectocontagiosas em animais domésticos, 

enfatizando a etiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico clínico e laboratorial, 

tratamento e profilaxia 

 

- Unidade Curricular: Doenças parasitárias dos animais domésticos 

Ementa: Estudo das principais doenças parasitárias em animais domésticos, enfatizando 

a etiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e 

profilaxia. 

 


