
  

 
 
 

  

EDITAL 001/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES 

  

A Diretora da Faculdade do CEFI - FACEFI, com base no Regulamento Interno 

da Instituição, torna público o presente Edital de Processo Seletivo para Docente do 

2º período letivo de 2021. 

Artigo 1º. As inscrições para o Processo Seletivo de Docentes estarão 

abertas no período de 20 de maio a 12 de junho de 2021. 

I – Os candidatos deverão enviar Currículo Lattes para o seguinte endereço 

de e-mail: coordenacaopsicologia@facefi.org 

II  – Não há taxa de inscrição.  

 

Artigo 2º. Para a inscrição no Processo Seletivo, o (a) candidato (a) deve:  

I – Apresentar Currículo Lattes, atualizado e devidamente comprovado; 

II  – Possuir titulação acadêmica em nível de Mestrado ou Doutorado; 

III – Possuir experiência de no mínimo 2 (dois) anos como docente na disciplina 

para a qual está se candidatando ou em disciplina correspondente, conforme anexo 

I;  

IV – O candidato só poderá se inscrever para uma disciplina, conforme anexo 

I. 

 

Artigo 3º. Encerrado o prazo de inscrição, a Comissão do Processo Seletivo 

apreciará a documentação (currículo lattes) enviada e de acordo com o Artigo 2º 

homologará as inscrições que atenderem aos requisitos do presente Edital.  

§ 1º Todos (as) os (as) candidatos (as) receberão e-mail no dia 16 de junho de 

2021, informando se os requisitos que constam no Artigo 2º foram atendidos. 



  

 
 
 

  

§ 2º Aqueles (as) candidatos (as) que receberem resposta favorável seguirão, 

portanto, para as etapas seguintes nas quais serão realizadas a prova didática e a 

entrevista. 

 

Artigo 4º. O Processo Seletivo ocorrerá por meio das seguintes etapas:  

I – Análise de Currículo Lattes documentado; 

II  – Prova Didática; 

III – Entrevista. 

§ 1º As provas didáticas serão realizadas de forma online através da 

Plataforma Zoom no dia 25 de junho de 2021, nos períodos da tarde e noite, de 

acordo com a programação informada por e-mail aos candidatos. 

§ 2º A Prova Didática deverá ser planejada com base na Ementa da Disciplina, 

Anexo II deste Edital. O (a) candidato (a) deverá eleger um conteúdo a partir da 

Bibliografia Básica da disciplina para elaborar o Plano de Aula, conforme Anexo III 

deste Edital.  

 

Artigo 5º. A prova didática é aquela em que o (a) candidato (a) profere uma 

aula para a banca examinadora, observando os seguintes aspectos:  

I – O (a) candidato (a) à vaga deve submeter-se a apresentação de uma aula 

didática à Banca Examinadora com duração total de 15 minutos;  

II – O tema a ser discorrido na didática deve constar na ementa da disciplina 

em questão e será escolhido pelo (a) próprio (a) candidato (a); 

III – O candidato deverá apresentar à Banca Examinadora o Plano de Aula, 

conforme Anexo III deste Edital;  

IV – Após a aula a banca poderá arguir o (a) candidato (a) sobre o conteúdo 

apresentado, com o objetivo de auxiliar no processo de avaliação da prova didática.  

 



  

 
 
 

  

Artigo 6º. A entrevista com os (as) candidatos (das) será conduzida pelos 

mesmos integrantes que assistiram a prova didática. A entrevista ocorrerá 

sequencialmente e de forma ininterrupta à prova didática. 

 

Artigo 7º. A banca examinadora será formada por quatro membros 

da Instituição de Ensino Superior -FACEFI, sendo: 

a)  A Diretora da FACEFI; 

b)  O Coordenador do Curso de Psicologia;  

c) Um (a) Docente do Curso, membro do NDE;  

d)  Um membro do RH – Administrativo da FACEFI. 

 

Artigo 8º. O resultado do processo seletivo será divulgado pela Comissão 

Avaliadora, por meio de Edital a ser disponibilizado na página institucional 

https://facefi.com.br no dia 28 de junho de 2021.  

§ 1º Os candidatos classificados ficarão no cadastro reserva, ocorrendo a 

necessidade de contratação, eles serão convocados por ordem de classificação;  

§ 2º A validade deste Processo Seletivo é de um ano a contar da publicação 

da homologação dos resultados, podendo ser prorrogada uma única vez por igual 

período. 

 

Artigo 9º. A classificação no Processo Seletivo, mesmo no limite das vagas, 

não implica na obrigatoriedade de admissão dos docentes classificados pela 

FACEFI. 

 

Artigo 10º. Ao efetivar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as 

normas estabelecidas neste Edital, assim como as demais normas regimentais 

estabelecidas pela Faculdade do CEFI, FACEFI. 



  

 
 
 

  

 

Artigo 11º. Os documentos apresentados para inscrição no processo seletivo 

não serão devolvidos.  

 

Artigo 12º. Constituem anexos deste edital:  

I – Relação de Vagas por Curso, Anexo I; 

II  – Ementários das disciplinas, Anexo II; 

III – Itens que compõem o Plano de Aula, Anexo III.  

 

Artigo 13º. Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados 

pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo de Docentes. 

 

Artigo 14º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

  

 

 

Porto Alegre, 20 de maio de 2021.  

 

 

 

 

_________________________________________ 

Mara Regina Lins 

Diretora da FACEFI 



  

 
 
 

  

ANEXO I – DO EDITAL 001/2021 

 

RELAÇÃO DAS VAGAS – CURSO DE PSICOLOGIA 

  

 

DISCIPLINA 

 

 

VAGA 

 

MODALIDADE 

 

TURNO 

 

Psicologia e Saúde Mental 

 

 

01 vaga 

 

Horista 

 

Noite 

 

Genética Humana e a Psicologia 

 

 

01 vaga 

 

Horista 

 

Noite 

 

 



  

 
 
 

  

ANEXO II – DO EDITAL 001/2021  

 EMENTAS 

 

DISCIPLINA: GENÉTICA HUMANA E A PSICOLOGIA 

 

Ementa: Fundamentos teóricos e metodológicos da genética. Transmissão de 

genes e caracteres. Noções de biologia molecular. Caracterização da variabilidade 

humana, normal e patológica, nos níveis molecular, cromossômico e fenotípico. 

Herança e meio. Teoria da evolução. Evolução e diversidade humana. Estrutura, 

organização das bases das patologias genéticas e suas aplicações nas áreas de 

atuação do psicólogo. Análise dos genes, dos padrões de herança, enfatizando 

diferentes modelos de características monogênicas e complexas. Apresentação dos 

cromossomos humanos e as suas principais alterações. Estudo das bases 

genéticas do comportamento humano. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

KAPCZINSKI, F.; QUEVEDO, J.; IZQUIERDO, I. Bases biológicas dos 
transtornos psiquiátricos. Porto Alegre: Artmed, 2000.  

MOTTA, P. Genética em psicologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 

NUSSBAUM, R.; RODERICK, R.; MCINNES, H. Thompson & Thompson: genética 

médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

VOGEL, F.; MOTULSKY, A. Genética humana: problemas e abordagens. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

 



  

 
 
 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BORGES-OSÓRIO, M.; ROBINSON, W. Genética humana. 2. ed. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2001.  

PEREIRA, I. V. Sequenciaram o genoma humano... e agora? 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 2005.  

GRIFFITHS, A. J. F. Introdução à genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002.  

JORDE, A. et al. Genética médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

PASTERNAK, J. Genética molecular humana: mecanismos das doenças 

hereditárias. São Paulo: Manole, 2002. 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL 

 

Ementa: A saúde mental como área do conhecimento da Psicologia. Os 

movimentos de luta antimanicomial no mundo e no Brasil. As contribuições da 

Psiquiatria, da Psicanálise e da Psicologia Social no campo da saúde mental. 

Estratégias individuais e coletivas de promoção da saúde mental. Perspectiva 

multidisciplinar na promoção da saúde. A saúde mental e os modelos comunitários 

de atendimento psicológico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AZEVEDO, L. F. M. Práticas de cuidado em saúde mental. Curitiba: CRV, 2013. 

TAVARES, H. Psiquiatria, saúde mental e a clínica da impulsividade. Barueri: 

Manole, 2015. E-book. 

THORNICROFT, G.; TANSELLA, M. Boas práticas em saúde mental. Barueri: 



  

 
 
 

  

Manole, 2010. E-book. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CATALDO NETO, A.; SCHWANKE, C. H. A.; ARGIMON, I. I. L.; SILVA FILHO, I. G. 

Atualizações em geriatria e gerontologia: envelhecimento e saúde mental. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2016. E-book 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). Regulação dos serviços de 
saúde mental no Brasil. Brasília: CFP, 2013. 

JESUS, A. F. Saúde mental no contexto da realidade brasileira: as peripécias de 

uma equipe multiprofissional. Curitiba: Appris, 2017.  

FORLENZA, O. V. (ed.). Compêndio de clínica psiquiátrica. Barueri: Manole, 

2012. E-book 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Legislação em Saúde Mental: 
1990-2004. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/legislacao_mental.pdf.  Acesso em: 30 

jul. 2020. 



  

 
 
 

  

ANEXO III – DO EDITAL 001/2021 

  

PLANO DE AULA  

  

O Plano de Aula a ser apresentado na data da prova didática deve conter:  

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

2. OBJETIVOS 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4. METODOLOGIA 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

6. BIBLIOGRAFIA  




