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EDITAL Nº 109/2014 
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 

PUC MINAS 
 
 De ordem do Magnífico Reitor, faço saber aos interessados que, nos termos do Título IV, Capítulo II, do Estatuto da Carreira Docente da PUC Minas, acham-se abertas as inscrições para 
Seleção Externa de Docentes, conforme abaixo discriminado: 
 
Descrição   Inscrição 
Seleção Externa               07 a 19/11/2014   
  
1 – QUADRO DE VAGAS  
  

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 
 

Vaga 01 

Planejamento 
Ambiental Urbano 

Impactos da urbanização sobre o meio natural e condicionantes naturais da 
urbanização. Dimensões sócio ambientais do planejamento e do projeto urbanos.  
Legislação ambiental urbana. Avaliação de impactos ambientais, programas de 
gerenciamento ambiental e planos de saneamento básico e drenagem. 
Anteprojeto de intervenção em espaço urbano considerando princípios de 
sustentabilidade socioambiental urbana, com ênfase nos sistemas de 
infraestrutura sanitária e ambiental. Utilização de sistemas georreferenciados. 
Expressão cartográfica e gráfica. 

Tarde 04 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Planejamento 
Ambiental Urbano 

Impactos da urbanização sobre o meio natural e condicionantes naturais da 
urbanização. Dimensões sócio ambientais do planejamento e do projeto urbanos.  
Legislação ambiental urbana. Avaliação de impactos ambientais, programas de 
gerenciamento ambiental e planos de saneamento básico e drenagem. 
Anteprojeto de intervenção em espaço urbano considerando princípios de 
sustentabilidade socioambiental urbana, com ênfase nos sistemas de 
infraestrutura sanitária e ambiental. Utilização de sistemas georreferenciados. 
Expressão cartográfica e gráfica. 

Noite 04 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 

Vaga 02 

Projeto II Estudo da forma arquitetônica e suas relações com as teorias da arquitetura, 
teorias estéticas, materialidade e estruturas. A arquitetura como fato urbano. 
Introdução às diretrizes de implantação. Exercício propositivo com ênfase na 
forma. Expressão gráfica: croquis, desenhos, modelos digitais e maquetes.   

Noite 08 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 01 

Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 
Trabalho Integrado 
II 

Avaliação permanente, de caráter interdisciplinar, de exercício propositivo de 
intervenção na escala do edifício, com ênfase na interrelação entre teorias da 
arquitetura, teorias estéticas, materialidade, estruturas e inserção urbana. 

Noite 02 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

  
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 

Vaga 03 

Estúdio Luz Morfologias espaciais fenomenológicas. A luz de espaços. Da interioridade à 
materialidade; texturas, cores e materiais. O espaço existencial e expressivo. 
Compreensão de estruturas espaciais e contextos como suporte ambiental para 
a concepção projetual do edifício. Conforto acústico. 

Diruno 05 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 
Estúdio 
Procedimentos 
Projetuais 

A estruturação morfológica dos processos de composição aplicados na projeção. 
A representação das idéias. Sistemas estruturais e aplicação de fundamentos 
construtivos e tipológicos do projeto de arquitetura. A relação entre a produção 
cultural local e a técnica. Razões econômicas e o papel da história na síntese do 
partido arquitetônico. 

Diruno 05 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 

Modelagem Digital 
em Arquitetura 

Representação arquitetônica de modelos virtuais em três dimensões. As novas 
tecnologias digitais e o projeto arquitetônico. 

Diurno 04 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 

 
Ciência da 

Computação 
 
 
 
 
 

Vaga 04 

Projeto de Redes 
de Computadores 

Endereçamento IP. Equipamentos. Tecnologias de Longa Distância. Projeto de 
Redes de Computadores. Administração e Gerência de Redes TCP/IP, controle 
de congestionamento, classes de serviço. Redes com Qualidade de Serviço 
(QoS). Conceitos e protocolos para computação móvel e sistemas distribuídos. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Betim 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Redes de 
Computadores 

Introdução às redes de computadores. Transmissão de dados. Comunicação 
digital. Tecnologia de redes de computadores. Modelos de referência de Redes 
de Computadores. Pilha de protocolos TCP/IP (camada de enlace, rede e 
transporte), com enfoque em protocolos reais. Protocolos de roteamento. 
Protocolos de transporte. Camada de aplicação. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Betim 

Sistemas 
Operacionais 

Estrutura de um sistema operacional. Gerência de processos: processos, 
comunicação, escalonamento, multiprocessamento, programação concorrente. 
Sincronização de processos. Deadlock. Gerência de memória: memória virtual, 
paginação, segmentação, mudança de contexto, proteção. Gerenciamento de 
arquivos. Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída. Sistemas 
operacionais atuais. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Betim 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Ciência da 

Computação 
 
 

Vaga 05 

Atuação e 
Expressão de 
Personagens 

Implementação de emoções, através da atuação e expressão corporais, de 
personagens em jogos digitais. Anatomia, análise e funções dos músculos da 
face. Estudo e implementação de atuação facial de personagens. Aplicação dos 
princípios de animação na expressão falada e muda. 

Manhã 06 
(2t+4p) 

Jogos Digitais São Gabriel 
01 

Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Tonalizadores e 
Efeitos Visuais 

Manipulação e desenvolvimento de tonalizadores (shaders) em hardwares 
gráficos programáveis para aplicações em jogos digitais. Estudo, manipulação e 
desenvolvimento de efeitos visuais de pós-processamento. 

Manhã 06 
(2t+4p) 

Jogos Digitais São Gabriel 

 
Ciência da 

Computação 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 06 

Desenvolvimento 
de Aplicações 
Distribuídas 

Fundamentos de sistemas distribuídos e computação móvel. Protocolos de 
desenvolvimento para sistemas móveis e distribuídos. Middlewares. Linguagens 
e ambientes para desenvolvimento de aplicações móveis. Desenvolvimento de 
aplicações móveis e distribuídas. Principais aplicações. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Contagem 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Segurança de 
Sistemas de 
Informação 

Os conceitos e os tipos de ameaças, riscos e vulnerabilidades dos sistemas de 
informação. Tecnologias para Proteção e defesa de sistemas de informação e 
infraestrutura de TI. Estabelecimento de controles e medidas de segurança em 
TI. Referências normativas e "Frameworks" de gestão de Segurança da 
informação. Políticas de Segurança da Informação, Certificação digital, 
Assinaturas Digitais, Criptografia, Segurança em redes, Segurança em redes 
sem fio, Segurança na comunicação, protocolos de autenticação, VPN, Firewall e 
segurança na WEB. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Contagem 

Compiladores Compilação e interpretação. Funcionamento de um compilador. Passos de 
compilação. Análise Léxica. Análise Sintática. Análise sintática top-down: 
descendência recursiva e LL. Analise sintática bottom-up: SLR, LR e LALR. 
Geradores de analisadores léxicos e sintáticos. Tabelas de símbolos. Análise 
semântica. Verificação de tipos. Tradução Dirigida por Sintaxe. Código 
intermediário e árvore de sintaxe abstrata. Geração de código. Otimização de 
código. Ambientes em tempo de execução. 

Manhã 04 Engenharia de 
Computação 

São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Ciência da 

Computação 
 
 
 
 

Vaga 07 

Modelagem de 
Processos de 
Negócios 

Conceitos de processos. Tipos de processos. Elementos do processo. Gestão 
orientada a processos. Modelagem de Processos de Negócio no Contexto de 
Processos de Software. Notações e ferramentas para modelagem de processos. 
Mapeamento e modelagem de processos. Definição de objetivos, metas e 
indicadores de desempenho. Desenvolvimento de um software a partir do 
modelo de processos. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre Governança de 
Tecnologia da 
Informação 

Visão geral de Governança de TI. A importância da Governança de TI para os 
negócios e para a própria TI. Os principais frameworks e normas. Os marcos 
regulatórios nacionais e internacionais. A necessidade da adoção dos controles 
internos. Conceitos de auditoria. Auditoria de sistemas de informação. Ambiente 
de auditoria. A pirâmide da tecnologia de auditagem. Processo de auditoria. A 
Auditoria interna e externa e sua importância na busca da conformidade e da 
governança. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Contagem 

 
Direito 

 
 

Vaga 08 

Direito Civil I Teoria Geral das Obrigações. Prescrição e Decadência. Noite 04 Direito Serro 01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
Direito Civil II Atos jurídicos unilaterais e atos ilícitos. Teoria Geral do Direito Contratual. Noite 04 Direito Serro 

Direito Civil III Contratos tipificados e contratos não tipificados no Código Civil. Noite 04 Direito Serro 
Direito Civil IV Instituições de Direito de Família. Noite 04 Direito Serro 

 
Direito 

 
 
 
 
 

Vaga 09 

Direito Penal V Legislação Especial: Crimes de Trânsito; Crimes Ambientais; Crime de Tortura; 
Crimes de Tóxicos e Tráfico Ilícito de Entorpecentes; Crime Organizado; Crimes 
contra a Economia Popular; Delitos contra a Ordem Econômica e Tributária; 
Delitos contra o Sistema Financeiro Nacional; Lavagem de Dinheiro; Crimes 
Resultantes de Preconceito de Raça ou de Cor. 

Noite 04 Direito Arcos 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Direito Processual 
Penal I 

Introdução ao Direito Processual Penal. Princípios jurídicos e políticos do 
Processo Penal. Natureza Jurídica do Processo Penal. Pressupostos 
processuais. Sistemas processuais. Persecução penal. Garantia processual do 
contraditório. Interpretação e aplicação da Lei Processual Penal. Inquérito 
Policial. Juizado de instrução. Inquéritos extra - policiais. Prisão processual. 
Liberdade provisória com e sem fiança. Ação penal. 

Noite 04 Direito Arcos 

Direito Processual 
Penal II 

Sentença . Partes processuais. O defensor. A defesa técnica. O Ministério 
Público . A função jurisdicional. A verdade processual. As provas. 
Procedimentos. Recursos.Execução penal. 

Noite 04 Direito Arcos 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 10 

Direito do Trabalho 
II 

Formação e alteração do contrato de trabalho. Remuneração e salário: 
conceituação e composição; distinções entre as figuras - o problema da gorjeta. 
Caracterização do salário. Parcelas não-salariais - identificação e relevância.
Classificação e tipos de salários. Meios de pagamento salarial. Modalidades de 
salário: salário básico; abono; adicionais; comissões; gratificações; 13º. Salário; 
prêmios; parcelas atípicas. Sistema de proteção do salário - contra abusos e
créditos concorrentes; quanto ao valor; quanto à noção de igualdade. Duração 
do trabalho: jornada; intervalos trabalhistas, dias de descanso. Interrupção e 
suspensão contratuais. O instituto das férias. Extinção contratual; princípios e 
evolução jurídica. Ruptura pela vontade empresarial e pela vontade do 
empregado. O instituto do aviso prévio. Ruptura pela vontade empresarial e pela 
culpa do empregador. Outras modalidades de ruptura contratual. Recibos de 
quitação e formalidades rescisórias. - o FGTS. Direito coletivo do trabalho: 
caracterização; o debate sobre autonomia. Noções gerais sobre a evolução 
jurídica brasileira. Sujeitos do Direito Coletivo do Trabalho: o sindicato; o sujeito 
empresarial; o problema de outros instrumentos e participação coletiva dos 
trabalhadores na empresa. Solução de conflitos coletivos; negociação coletiva; 
mediação, conciliação, arbitragem e dissídio coletivo. Greve e Lock Out. 

Manhã 04 Direito Barreiro 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Direito do Trabalho 
I 

Formação histórica do Direito do Trabalho - a matriz dos países centrais e 
evolução no Brasil. A disciplina Direito do Trabalho: caracterização e aspectos 
comparativos. Fontes normativas. Princípios jurídicos - gerais, pertinentes e
específicos do ramo; o debate sobre a flexibilização; o problema da renúncia e 
da fraude à lei. Interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho. 
Prescrição e decadência. Relação de trabalho e relação de emprego. O 
empregado, inclusive doméstico e rurícola. Terceirização trabalhista: aspectos 
pertinentes; trabalho temporário. O empregador. Contrato de trabalho: 
caracterização e elementos integrantes; o problema da capacidade para o 
trabalho; nulidades. Comparações com contratos afins. Classificação e tipos de 
contrato de trabalho. Contratos de duração indeterminada e determinada. Efeitos 
do contrato de trabalho: próprios e conexos. O poder no contrato: diretivo, 
regulamentar, fiscalizatório e disciplinar. 

Noite 04 Direito Barreiro 

Direito Processual 
do Trabalho 

Organização Judiciária do Trabalho. Instituições do processo trabalhista Noite 04 Direito Barreiro 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direito do Trabalho 
I 

Formação histórica do Direito do Trabalho - a matriz dos países centrais e 
evolução no Brasil. A disciplina Direito do Trabalho: caracterização e aspectos 
comparativos. Fontes normativas. Princípios jurídicos - gerais, pertinentes e
específicos do ramo; o debate sobre a flexibilização; o problema da renúncia e 
da fraude à lei. Interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho. 
Prescrição e decadência. Relação de trabalho e relação de emprego. O 
empregado, inclusive doméstico e rurícola. Terceirização trabalhista: aspectos 
pertinentes; trabalho temporário. O empregador. Contrato de trabalho: 
caracterização e elementos integrantes; o problema da capacidade para o 
trabalho; nulidades. Comparações com contratos afins. Classificação e tipos de 
contrato de trabalho. Contratos de duração indeterminada e determinada. Efeitos 
do contrato de trabalho: próprios e conexos. O poder no contrato: diretivo, 
regulamentar, fiscalizatório e disciplinar. 

Noite 04 Direito Serro 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Direito do Trabalho 
II 

Formação e alteração do contrato de trabalho. Remuneração e salário: 
conceituação e composição; distinções entre as figuras - o problema da gorjeta. 
Caracterização do salário. Parcelas não-salariais - identificação e relevância. 
Classificação e tipos de salários. Meios de pagamento salarial. Modalidades de 
salário: salário básico; abono; adicionais; comissões; gratificações; 13º. Salário; 
prêmios; parcelas atípicas. Sistema de proteção do salário - contra abusos e
créditos concorrentes; quanto ao valor; quanto à noção de igualdade. Duração 
do trabalho: jornada; intervalos trabalhistas, dias de descanso. Interrupção e 
suspensão contratuais. O instituto das férias. Extinção contratual; princípios e 
evolução jurídica. Ruptura pela vontade empresarial e pela vontade do 
empregado. O instituto do aviso prévio. Ruptura pela vontade empresarial e pela 
culpa do empregador. Outras modalidades de ruptura contratual. Recibos de 
quitação e formalidades rescisórias. - o FGTS. Direito coletivo do trabalho: 
caracterização; o debate sobre autonomia. Noções gerais sobre a evolução 
jurídica brasileira. Sujeitos do Direito Coletivo do Trabalho: o sindicato; o sujeito 
empresarial; o problema de outros instrumentos e participação coletiva dos 
trabalhadores na empresa. Solução de conflitos coletivos; negociação coletiva; 
mediação, conciliação, arbitragem e dissídio coletivo. Greve e Lock Out. 

Noite 04 Direito Serro 

Direito Processual 
do Trabalho 

Organização Judiciária do Trabalho. Instituições do processo trabalhista Noite 04 Direito Serro 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Direito 

 
 

Vaga 12 

Direito Tributário I Introdução ao Direito Tributário. Os tributos e suas espécies. Sistema tributário 
constitucional. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Normas gerais. 

Manhã 04 Direito Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 
Direito Tributário I Introdução ao Direito Tributário. Os tributos e suas espécies. Sistema tributário 

constitucional. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Normas gerais. 
Noite 04 Direito Poços de 

Caldas 
Direito Financeiro e 
Finanças Públicas 

Base constitucional das despesas, orçamento, crédito e finanças públicas e da 
responsabilidade fiscal. 

Manhã 02 Direito Poços de 
Caldas 

 
Direito 

 
 

Vaga 13 

Direito Tributário II Sistema tributário nacional. Tributos Federais, Estaduais e Municipais e do 
Distrito Federal. 

Manhã 04 Direito Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 
Direito Tributário II Sistema tributário nacional. Tributos Federais, Estaduais e Municipais e do 

Distrito Federal. 
Noite 04 Direito Poços de 

Caldas 
Direito Financeiro e 
Finanças Públicas 

Base constitucional das despesas, orçamento, crédito e finanças públicas e da 
responsabilidade fiscal. 

Noite 02 Direito Poços de 
Caldas 

 
Engenharia Civil 

 
 

Vaga 14 

 Estrutura de Aço Aço estrutural e perfis. Segurança. Barras axialmente tracionadas. Barras 
axialmente comprimidas. Barras à flexão simples, à flexão oblíqua e à flexão 
composta. Ligações parafusadas e soldadas. Tipos usuais de ligações. 

Noite 06 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Expressão Gráfica 
IV 

Interpretação e elaboração de desenhos técnicos de estruturas de concreto e de 
estruturas metálicas. 

Noite 06 
P 

Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia Civil 

 
 

Vaga 15 

Estruturas de 
Concreto II 

Pilares. Lajes nervuradas. Estruturas especiais. Manhã ** 04 Engenharia Civil Barreiro 01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 
Estruturas de 
Concreto II 

Pilares. Lajes nervuradas. Estruturas especiais. Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

Expressão Gráfica 
IV 

Interpretação e elaboração de desenhos técnicos de estruturas de concreto e de 
estruturas metálicas. 

Noite 06 Engenharia Civil Barreiro 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 16 

Gerenciamento 
das Construções 

Análise de um caso real de empreendimento imobiliário. Identificação do 
ferramental necessário: concepção do projeto, planejamento, procedimentos 
legais e administrativos, especificações básicas dos materiais, processos 
construtivos e orçamento. Cronograma físico e financeiro. Como realizar um 
empreendimento e sua viabilidade mercadológica. 

Manhã 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 

Gerenciamento 
das Construções 

Análise de um caso real de empreendimento imobiliário. Identificação do 
ferramental necessário: concepção do projeto, planejamento, procedimentos 
legais e administrativos, especificações básicas dos materiais, processos 
construtivos e orçamento. Cronograma físico e financeiro. Como realizar um 
empreendimento e sua viabilidade mercadológica. 

Noite 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

Tecnologia das 
Construções 

Conceitos básicos de construção e sistemas construtivos. Implantação de obras, 
execução e acompanhamento de fundações, contenções, estruturas de concreto 
e vedações. Revestimentos verticais, horizontais e acabamentos. Equipamentos 
e ferramentas utilizados em edificações. Noções gerais sobre funcionamento dos 
equipamentos, custos horários e locação. Produtividade dos equipamentos e 
dimensionamento. 

Manhã 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

Tecnologia das 
Construções 

Conceitos básicos de construção e sistemas construtivos. Implantação de obras, 
execução e acompanhamento de fundações, contenções, estruturas de concreto 
e vedações. Revestimentos verticais, horizontais e acabamentos. Equipamentos 
e ferramentas utilizados em edificações. Noções gerais sobre funcionamento dos 
equipamentos, custos horários e locação. Produtividade dos equipamentos e 
dimensionamento. 

Noite 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 17 

Estradas Escolha do traçado de rodovias e ferrovias. Representação gráfica do projeto. 
Curvas horizontais, superelevação. Curvas circulares com transição. Perfil 
longitudinal. Perfil transversal. Distribuição de superelevação. Terraplenagem: 
fundamentos e equipamentos. Construção de aterros. Drenagem superficial e 
subterrânea. Superestrutura das estradas de ferro: componentes. 
Dimensionamento da via permanente. Conceituação estrutural do pavimento 
rodoviário: camadas constituintes. Perfil geológico: caracterização e classificação 
de solos do sub-leito. Camadas constituintes do pavimento: funções e materiais. 
Escolha de materiais e processo de dosagem e de controle. Manutenção e 
recuperação dos pavimentos. Sinalização e segurança. Laboratório: ensaio de 
índice suporte Califórnia (CBR), base estabilizada granulometricamente, solo-
cimento, ensaios de caracterização de materiais asfáltico pré-misturados. 

Manhã 06 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 20 
horas 
aulas 

Mestre 

Estradas Escolha do traçado de rodovias e ferrovias. Representação gráfica do projeto. 
Curvas horizontais, superelevação. Curvas circulares com transição. Perfil 
longitudinal. Perfil transversal. Distribuição de superelevação. Terraplenagem: 
fundamentos e equipamentos. Construção de aterros. Drenagem superficial e 
subterrânea. Superestrutura das estradas de ferro: componentes. 
Dimensionamento da via permanente. Conceituação estrutural do pavimento 
rodoviário: camadas constituintes. Perfil geológico: caracterização e classificação 
de solos do sub-leito. Camadas constituintes do pavimento: funções e materiais. 
Escolha de materiais e processo de dosagem e de controle. Manutenção e 
recuperação dos pavimentos. Sinalização e segurança. Laboratório: ensaio de 
índice suporte Califórnia (CBR), base estabilizada granulometricamente, solo-
cimento, ensaios de caracterização de materiais asfáltico pré-misturados. 

Noite 06 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

Teoria Econômica 
dos Transportes 

Componentes do Sistema de Transporte. Características dos veículos, 
dispositivos de carga. Estudo do movimento dos veículos. Características das 
vias. Fluxo de veículos e seu controle. Sistemas especiais, sistemas de fluxo 
contínuo. Terminais de passageiros e terminais de carga. Aspectos sociais e 
econômicos dos transportes. Custos e tarifas. Demanda e oferta de transporte. 
Avaliação de projetos de transportes. Operação de sistemas de transportes. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

Teoria Econômica 
dos Transportes 

Componentes do Sistema de Transporte. Características dos veículos, 
dispositivos de carga. Estudo do movimento dos veículos. Características das 
vias. Fluxo de veículos e seu controle. Sistemas especiais, sistemas de fluxo 
contínuo. Terminais de passageiros e terminais de carga. Aspectos sociais e 
econômicos dos transportes. Custos e tarifas. Demanda e oferta de transporte. 
Avaliação de projetos de transportes. Operação de sistemas de transportes. 

Noite 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 

Vaga 18 

Hidrologia Aplicada Ciclo hidrológico. Bacia hidrográfica. Conceitos gerais. Precipitação, aspectos e 
medidas. Determinação da precipitação média. Cálculo de recorrência. 
Evaporação real e potencial. Medidas. Evapotranspiração. Infiltração. Movimento 
de águas no solo, águas subterrâneas. Poços. Modelos de transformação 
chuva/vazão. Escoamento superficial, medidas, análises de dados. Análise de 
hidrograma. Estiagem: previsão e controle, cheias. Drenagem urbana: dados e 
projetos. Galerias de águas pluviais: projeto. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Hidrologia Aplicada Ciclo hidrológico. Bacia hidrográfica. Conceitos gerais. Precipitação, aspectos e 

medidas. Determinação da precipitação média. Cálculo de recorrência. 
Evaporação real e potencial. Medidas. Evapotranspiração. Infiltração. Movimento 
de águas no solo, águas subterrâneas. Poços. Modelos de transformação 
chuva/vazão. Escoamento superficial, medidas, análises de dados. Análise de 
hidrograma. Estiagem: previsão e controle, cheias. Drenagem urbana: dados e
projetos. Galerias de águas pluviais: projeto. 

Noite 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

 
Engenahria Civil 

 
 
 
 

Vaga 19 

Resistencia dos 
Materiais I 

Solicitação axial. Esforço cortante puro. Tensões em um ponto. Tensor tensão. 
Torção em vigas e eixos maciços. Flexão. Carregamento transversal em vigas. 
Deflexão em vigas e barras curvas simples. Estado triplo de tensão. Tensor 
tensão e tensor deformação. Tensões principais e deformações principais. 
Tensões hidrostáticas e desviatórias. Estado plano de tensões e estado plano de 
deformações. Círculo de Mohr. Relações constitutivas no regime elástico. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Resistência dos 
Materiais III 

Flambagem. Torção. Solicitações compostas. Métodos de energia. Manhã 04 Engenharia Civil São Gabriel 

Estruturas de Aço Aço estrutural e perfis. Barras axialmente tracionadas. Barras axialmente 
comprimidas. Barras à flexão simples, à flexão oblíqua e à flexão composta. 
Ligações parafusadas e soldadas. Tipos usuais de ligações. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

 
Engenahria Civil 

 
Vaga 20 

Materiais de 
Construção II 

Materiais cerâmicos. Madeira. Metais e produtos siderúrgicos. Rochas e pedras 
ornamentais. Tintas e vernizes. Vidros. Plásticos. Atividades de laboratório. 

Noite 08 Engenharia Civil Barreiro 01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre Materiais de 
Construções II 

Materiais cerâmicos. Madeira. Metais e produtos siderúrgicos. Rochas e pedras 
ornamentais. Tintas e vernizes. Vidros. Plásticos. Atividades de laboratório. 

Manhã 08 Engenharia Civil São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 

Vaga 21 

Expressão Gráfica 
III 

Representações gráficas em projetos de edificações. Plantas, cortes, vistas, 
escadas, telhados, cotas e detalhamento de projetos em prancheta. 

Manhã 08 Engenharia Civil São Gabriel 01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 
Expressão Gráfica 
III 

Representações gráficas em projetos de edificações. Plantas, cortes, vistas, 
escadas, telhados, cotas e detalhamento de projetos em prancheta. 

Manhã 02 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

Expressão Gráfica 
III 

Representações gráficas em projetos de edificações. Plantas, cortes, vistas, 
escadas, telhados, cotas e detalhamento de projetos em prancheta. 

Noite 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 

Vaga 22 

Expressão Gráfica A representação gráfica no projeto arquitetônico, simbologia e convenções, 
ABNT, escala. Instrumento materiais de desenho: utilização e manejo. Utilização 
do sistema CAD. Metodologia de desenvolvimento de projetos em sistema CAD. 
Conceitos, Ferramentas, Funções e utilização de desenho auxiliado por 
computador. 

Noite 08 
G1+G2 

Engenharia de 
Produção 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 20 
horas 
aulas 

Mestre 
Expressão Gráfica A representação gráfica no projeto arquitetônico, simbologia e convenções, 

ABNT, escala. Instrumento materiais de desenho: utilização e manejo. Utilização 
do sistema CAD. Metodologia de desenvolvimento de projetos em sistema CAD. 
Conceitos, Ferramentas, Funções e utilização de desenho auxiliado por 
computador. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

Expressão Gráfica 
I 

Conceitos básicos do desenho técnico. Formatação e normas. Escalas. 
Projeções ortogonais e vistas. Representações complementares e convenções. 
Plantas, cortes e perspectivas. Execução de esboços e leitura de projetos. 

Noite 08 Engenharia Civil São Gabriel 

 
Engenharia Civil 

 
 

Vaga 23 

Expressão Gráfica A representação gráfica no projeto arquitetônico, simbologia e convenções, 
ABNT, escala. Instrumento materiais de desenho: utilização e manejo. Utilização 
do sistema CAD. Metodologia de desenvolvimento de projetos em sistema CAD. 
Conceitos, Ferramentas, Funções e utilização de desenho auxiliado por 
computador. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Barreiro 
01 

Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Expressão Gráfica 
II 

Representações gráficas de projetos de engenharia com utilização de 
computador. Atividades de laboratório. 

Noite 08 Engenharia Civil São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia de 

Produção 
 
 
 
 
 
 

Vaga 24 

Engenharia de 
Métodos e 
Processos 

Metodologia do estudo do trabalho. Projeto de métodos e uso de modelos 
esquemáticos. Estudo de tempos e movimentos e dimensionamento do trabalho. 

Manhã 02 Engenharia de 
Produção 

Barreiro 

01 
Vaga para 
as cinco 
disciplinas 
com 13 
horas 
aulas 

Mestre 

Engenharia de 
Métodos e 
Processos 

Metodologia do estudo do trabalho. Projeto de métodos e uso de modelos 
esquemáticos. Estudo de tempos e movimentos e dimensionamento do trabalho. 

Noite 02 Engenharia de 
Produção 

Barreiro 

Engenharia de 
Qualidade 

Histórico da qualidade. Definições e conceitos relativos à qualidade. Sistema e 
elementos de Gestão da Qualidade total, Sistemas de gestão (Qualidade,  Meio 
Ambiente, Saúde & Segurança, Responsabilidade Social e Gestão pelos 
Critérios de Excelência da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade). 
Custos da Qualidade. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Coração 
Eucarístico 

Engenharia de 
Métodos e 
Processos 

Metodologia do estudo do trabalho. Projeto de métodos e uso de modelos 
esquemáticos. Estudo de tempos e movimentos e dimensionamento do trabalho. 

Noite 02 Engenharia de 
Produção 

Betim 

Planejamento e 
Controle de 
Produção II 

Técnicas de previsão de demanda. Planejamento agregado e plano mestre de 
produção. Técnicas de planejamento da Produção: MRP/ERP, JIT e OPT. Uso 
de ferramenta computacionais para PCP, através de simulação, exemplos e 
experimentos. 

Manhã 03 Engenharia de 
Produção 

Betim 

 
Engenharia 

Elétrica 
 
 
 
 
 

Vaga 25 

Materiais Elétricos 
I 

Modelo atômico e bandas de energia nos sólidos. Cristalografia e estrutura dos 
materiais. Comportamento elétrico e magnético dos materiais; condutores, 
semicondutores, dielétricos e magnéticos. Tecnologia dos materiais e 
dispositivos eletro-eletrônicos. Propriedades e aplicações dos materiais na 
engenharia. Novos materiais. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Materiais Elétricos 

Estudo das propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Corrosão e 
análise térmica através de ensaios. Estudo de dispositivos eletro-eletrônicos: 
levantamento de características. Ensaios em isolantes e isoladores elétricos. 

Noite 06 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 
 

Vaga 26 

Desenho Mecânico 
– G1 

Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diretos e 
Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Desenho Mecânico 
– G1 

Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diretos e 
Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

Manutenção 
Mecânica 

Conceituação geral; organização, planejamento e controle de manutenção; 
manutenção industrial; manutenção de máquinas e de frotas. Falhas de 
componentes mecânicos. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 

Vaga 27 

Máquinas de Fluxo Máquinas de Fluxo: Classificação das máquinas de fluxo. Análise das 
turbomáquinas: A equação de Euler, Análise do Polígono de velocidades. 
Características de desempenho: Parâmetros de desempenho, velocidade 
específica. Aplicações a sistemas fluidos: Máquinas absorvedoras de trabalho 
(Bombas, Ventiladores, Sopradores, Bombas de deslocamento positivo, Hélices). 
Máquinas produtoras de trabalho: (turbinas hidráulicas, Máquinas movidas pelo 
vento). 

Manhã 04 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Laboratório de 
Fluidomecânicos – 
G1 e G2 

Manometria: aferição de manômetros. Viscosidade: Lei de Stokes para 
viscosidade. Hidrometria: Vertedor e Venturímetro. Quantidade de movimento. 
LEI QUADRÁTICA DE Bernoulli. Reynolds. Perda de carga. Golpe de aaríete 
Tipos, partes constitutivas, funcionamento das bombas volumétricas, 
turbobombas, ventiladores e turbinas. Evantamento das curvas características de 
bombas, ventiladores e turbinas. Associação de de bombas. Cavitação. 

Manhã 04 
P 

Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 
 
 

Vaga 28 

Desenho Mecânico 
– G1 

Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diretos e 
Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Desenho Mecânico 
– G2 

Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diretos e 
Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

Desenho Mecânico 
– G2 

Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diretos e 
Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 29 
 

Tribologia Definições. Superficies reais de engenharia. Teorias de atrito lubrificantes. 
Interface e lubrificação. Desgaste: abrasivo, erosivo e adesivo. Engenharia de 
superfícies. Recobrimentos. Aspectos tribológicos dos processos de fabricação. 
Medição de atrito. Atrito entre os principais materiais utilizados na engenharia 
mecânica. 

Manhã 02 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 

Tribologia Definições. Superficies reais de engenharia. Teorias de atrito lubrificantes. 
Interface e lubrificação. Desgaste: abrasivo, erosivo e adesivo. Engenharia de 
superfícies. Recobrimentos. Aspectos tribológicos dos processos de fabricação. 
Medição de atrito. Atrito entre os principais materiais utilizados na engenharia 
mecânica. 

Noite 02 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

Tribologia Definições. Superficies reais de engenharia. Teorias de atrito lubrificantes. 
Interface e lubrificação. Desgaste: abrasivo, erosivo e adesivo. Engenharia de 
superfícies. Recobrimentos. Aspectos tribológicos dos processos de fabricação. 
Medição de atrito. Atrito entre os principais materiais utilizados na engenharia 
mecânica. 

Manhã 02 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

Tribologia Definições. Superficies reais de engenharia. Teorias de atrito lubrificantes. 
Interface e lubrificação. Desgaste: abrasivo, erosivo e adesivo. Engenharia de 
superfícies. Recobrimentos. Aspectos tribológicos dos processos de fabricação. 
Medição de atrito. Atrito entre os principais materiais utilizados na engenharia 
mecânica. 

Noite 02 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 

Vaga 30 

Comandos 
Hidráulicos e 
Pneumáticos 

Fundamentos de Hidráulica e Pneumática. Produção, preparação e distribuição 
do ar comprimido. Elementos geradores de energia fluída. Transformadores de 
energia. Acumuladores e intensificadores de pressão. Válvulas: tipos e 
aplicações. Simbologias. Circuitos, projetos e aplicações de sistemas. Introdução 
a circuitos eletro-hidráulicos e eletro-pneumáticos. 

Noite 06 
2T+4P 

Engenharia 
Mecânica 

Contagem
  

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Sistemas Térmicos 
– G1 e G2 

Isolamento térmico. Desempenho de trocadores de calor. Geradores de vapor: 
Características estruturais, instalações típicas, operação de caldeira, análise de 
gases e de desempenho, distribuição e uso de vapor. Motores de combustão 
interna: Características estruturais, sistemas auxiliares de alimentação e ignição, 
dinamometria e análise de gases. 

Manhã** 04 
P 

Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

Máquinas 
Térmicas II 

Trocadores de calor: Tipos, métodos de análise, metodologia de cálculo. 
Geradores de vapor dágua: Análise e controle da combustão, tratamento da 
água, testes, operação e segurança. Sistema de distribuição de vapor. Uso do 
vapor. 

Manhã ** 04 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia 

Química 
 
 
 
 
 

Vaga 31 

Cinética e Cálculo 
de Reatores I 

Estequiometria. Equilíbrio químico. Cinética das reações homogêneas. Equação 
de velocidade. Influência da temperatura na taxa de reação. Determinação de 
parâmetros cinéticos. Dimensionamento de reatores ideais (CSTR, PFR e 
mistura completa em batelada) isotérmicos para reações simples. Influencia do 
tipo de reator e variáveis operacionais no rendimento e na seletividade para 
reações complexas.  

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 
Cinética e Cálculo 
de Reatores II 

Projetos de Reatores não isotérmicos em estado estacionário. Projetos de 
Reatores não isotérmicos em estado não estacionário. Influência das variáveis 
de operação na conversão de equilíbrio. Noções Básicas de Reações 
Heterogêneas. Catálise e reações catalíticas. Reações catalisadas por sólidos.
Reações heterogêneas não catalíticas. 

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Trabalho 
Acadêmico 
Integrador II 

Trabalho acadêmico interdisciplinar com ementa livre, com ênfase em disciplinas 
do ciclo profissionalizante, em especial, Processos Químicos Sustentáveis, 
Operações Unitárias I e II, Cinética e Cálculo de Reatores I e II, Modelagem e 
Simulação de Processos. 

Manhã 02 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia 

Química 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 32 

Processos 
Químicos 

Lei da conservação de massa (balanço de massa), com e sem reação química. 
Regime estacionário e transiente. Reciclo e by-pass. Lei da conservação de 
energia (balanço de energia), com e sem mudança de fase em reatores 
químicos, em sistemas abertos e fechados. Combustão. Impactos ambientais. 
Sistemas com mudanças de concentração 

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Processos 
Químicos 

Aplicação prática dos fundamentos relativos à Lei da conservação de massa 
(balanço de massa), com e sem reação química. Regime estacionário e 
transiente. Reciclo e by-pass. Lei da conservação de energia (balanço de 
energia), com e sem mudança de fase em reatores químicos, em sistema 
abertos e fechados. Redução de Impactos ambientais. Sistemas com mudanças 
de concentração. 

Manhã 02 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Introdução a 
Processos 
Químicos e 
Bioquímicos 

Sistemas de Unidades. Conservação de Massa e Energia. Estequiometria. 
Balanços de Massa e Energia. Conceitos Termodinâmicos Fundamentais. 
Sistemas Abertos e Fechados. Processos fermentativos e enzimáticos. 

Manhã 02 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Trabalho 
Acadêmico 
Integrador I 

Trabalho acadêmico interdisciplinar com ementa livre, com ênfase em disciplinas 
do ciclo profissionalizante, em especial, Processos Químicos, Operações 
Unitárias I, Cinética e Cálculo de Reatores I e II, Modelagem e Simulação de 
Processos. 

Manhã 02 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Física e Química 

 
 

Vaga 33 
 
 
 

 

Fundamentos de 
Física 

Medidas físicas e unidades. Leis de Newton: trabalho e energia, conservação da 
energia, conservação do momento linear. Sistema de partículas. Condições de 
equilíbrio. 

Noite 04 Engenharia Civil São Gabriel 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Mecânica Geral Movimento unidimensional da partícula. Movimento de uma partícula em duas e 

três dimensões. Sistemas de partículas. Dinâmica do corpo rígido. Rotação em 
torno de um eixo. Equações de Euler-Lagrange. Teoria de Hamilton. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

Física Geral IV Termodinâmica. Oscilações Eletromagnéticas. Introdução à Física Quântica. 
Semicondutores. Propriedades magnéticas da matéria. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

 
Física e Química 

 
 
 

Vaga 34 

Física Geral I Medidas físicas. Cinemática de translação. Leis de Newton. Trabalho e energia. 
Conservação da energia. Sistemas de partículas. Cinemática da rotação. 
Dinâmica da rotação. Equilíbrio e elasticidade. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Física Geral I Medidas físicas. Cinemática de translação. Leis de Newton. Trabalho e energia. 
Conservação da energia. Sistemas de partículas. Cinemática da rotação. 
Dinâmica da rotação. Equilíbrio e elasticidade. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Coração 
Eucarístico 

Física Geral III Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Energia 
eletrostática e dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. 
Campo magnético. Lei de Biot-Savart e Lei de Ampere. Indução eletromagnética. 
Magnetismo em meios materiais. Equações de Maxwell. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 

Vaga 35 

Cálculo Numérico Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções transcendentes. 
Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Cálculo Numérico Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções transcendentes. 

Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

Cálculo Numérico Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções transcendentes. 
Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 
Campus 

Vaga 
Titulação 
Mínima 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 

Vaga 36 

Álgebra Linear Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Espaços vetoriais. Base. 
Transformações lineares. Autovalores e autovetores. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Cálculo III Regra de L’Hospital. Integrais impróprias. Séries numéricas e séries de 
potências. Superfícies: cilindros, esferas e quádricas. Funções de várias 
variáveis. Derivadas parciais. Regra da cadeia. Diferencial e gradiente. Plano 
tangente a uma superfície. Máximos e mínimos. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

Geometria 
Analítica 

Sistema de coordenadas cartesianas bidimensionais. Retas e  circunferências. 
Seções cônicas como lugares geométricos no plano (Parábolas, Elipses, 
Hipérboles). Translação de eixos. Sistema de coordenadas cartesianas 
tridimensionais. Vetores no plano e no espaço. Produto escalar, vetorial e misto. 
Retas e planos no espaço. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 
 

Vaga 37 

Cálculo III Regra de L’Hospital. Integrais impróprias. Séries numéricas e séries de 
potências. Superfícies: cilindros, esferas e quádricas. Funções de várias 
variáveis. Derivadas parciais. Regra da cadeia. Diferencial e gradiente. Plano 
tangente a uma superfície. Máximos e mínimos. 

Noite 04 Engenharia 
Eletrônica e de 
Telecomunicação 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Cálculo Numérico Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções transcendentes. 
Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Coração 
Eucarístico 

Cálculo Numérico Estudo de Erros. Operadores Numéricos. Interpolação e Derivação. Integração 
Simples e Múltipla. Equações Diferenciais Ordinárias. Matrizes e Sistemas 
Lineares. Zeros de Funções. 

Manhã 02 Engenharia Civil São Gabriel 

Cálculo Numérico Estudo de Erros. Operadores Numéricos. Interpolação e Derivação. Integração 
Simples e Múltipla. Equações Diferenciais Ordinárias. Matrizes e Sistemas 
Lineares. Zeros de Funções. 

Noite 02 Engenharia Civil São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 
 
 

Vaga 38 
 

Cálculo Numérico Introdução à problemática da aproximação (erro de arredondamento e de 
truncamento). Diferenças finitas. Interpolação e extrapolação. Cálculo numérico 
de derivadas. Cálculo numérico de integrais: regra dos trapézios, regra de 
Simpson. Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Resolução 
numérica de sistema de equações lineares. Resolução numérica de equações 
algébricas e transcendentes. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Cálculo Numérico Introdução à problemática da aproximação (erro de arredondamento e de 

truncamento). Diferenças finitas. Interpolação e extrapolação. Cálculo numérico 
de derivadas. Cálculo numérico de integrais: regra dos trapézios, regra de 
Simpson. Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Resolução 
numérica de sistema de equações lineares. Resolução numérica de equações 
algébricas e transcendentes. 

Noite 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

Cálculo Numérico Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções transcendentes. 
Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Poços de 
Caldas 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 39 

Geometria 
Analítica  

Geometria analítica no plano: retas e círculos, cônicas, coordenadas polares, 
transformação de coordenadas. Álgebra Vetorial: vetores do plano e do espaço, 
coordenadas, produto escalar e produto vetorial. Geometria analítica no espaço: 
equações de planos e de retas. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 

Geometria 
Analítica  

Geometria analítica no plano: retas e círculos, cônicas, coordenadas polares, 
transformação de coordenadas. Álgebra Vetorial: vetores do plano e do espaço, 
coordenadas, produto escalar e produto vetorial. Geometria analítica no espaço: 
equações de planos e de retas. 

Noite 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

Probabilidade e 
Estatística 

Noções de probabilidade. Variáveis aleatórias dependentes e independentes. 
Distribuição de probabilidades. Eventos condicionados. Probabilidades conjunta, 
condicional e marginal. Funções de variáveis aleatórias. Estatística descritiva: 
momentos. Elementos e amostragem. Teoria da estimação. Correlação e 
regressão. Regressão linear. Regressão múltipla. Testes de hipóteses. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

Probabilidade e 
Estatística 

Noções de probabilidade. Variáveis aleatórias dependentes e independentes. 
Distribuição de probabilidades. Eventos condicionados. Probabilidades conjunta, 
condicional e marginal. Funções de variáveis aleatórias. Estatística descritiva: 
momentos. Elementos e amostragem. Teoria da estimação. Correlação e 
regressão. Regressão linear. Regressão múltipla. Testes de hipóteses. 

Noite 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Medicina 

 
 
 
 
 

Vaga 40 

Práticas na 
Comunidade I: 
Gestação, Parto e 
Período Neonatal 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à gestação, parto e período neonatal. Desenvolvimento de 
competências e habilidades para intervenção, juntamente com equipes 
multiprofissionais da atenção primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento 
de competências e habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e 
em redes assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da 
atenção à saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre e 
Graduado em 
Medicina Práticas na 

Comunidade III: 
Adultos 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à idade adulta. Desenvolvimento de competências e habilidades 
para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da atenção 
primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 

 
Medicina 

 
 
 
 
 
 

Vaga 41 

Práticas na 
Comunidade II: 
Infância e 
Adolescência 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à infância e adolescência. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da 
atenção primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre e 
Graduado em 
Medicina Práticas na 

Comunidade IV: 
Idosos 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à terceira idade. Desenvolvimento de competências e habilidades 
para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da atenção 
primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Medicina 

 
 
 

Vaga 42 

Introdução a 
Semiologia Médica 

Roteiro de anamnese integral. Acolhimento e escuta qualificada. Aspectos 
físicos, psíquicos, sociais e ambientais do processo de adoecer. 

Diurno 04 
1T+3P
  

Medicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 09 
horas 
aulas 

Mestre 

Integração Ensino-
Pesquisa-Serviço-
Comunidade I 

Integração dos conteúdos das disciplinas de cada período (5º ao 8º períodos) a 
partir de temas relevantes para a formação do médico, para os serviços de 
saúde e para a comunidade. Busca-se identificar e aprimorar a articulação das 
disciplinas do período no sentido de capacitar o aluno a compreender os 
problemas de saúde dos indivíduos e da comunidade e a desenvolver atitudes e 
habilidades para, nos limites da Atenção Primária, prover soluções eficazes e 
efetivas. 

Diurno 05 
 

Medicina Betim 

 
Medicina 

 
 
 
 
 

Vaga 43 

Pesquisa Médica I Aplicação da metodologia de pesquisa médica e desenvolvimento de projetos de 
pesquisas na área de saúde a partir de problemas de saúde relevantes para a 
formação do medico, para os serviços de saúde e para a comunidade. Ao longo 
de quatro períodos (3º e 4º ano do curso médico) o aluno participará do ciclo de 
um projeto de pesquisa envolvendo: definição da pergunta, revisão de literatura, 
coleta de dados, análise, redação e apresentação. 

Diurno 04 
 

Medicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 06 
horas 
aulas 

Mestre 
Pesquisa Médica II Aplicação da metodologia de pesquisa médica e desenvolvimento de projetos de 

pesquisas na área de saúde a partir de problemas de saúde relevantes para a 
formação do medico, para os serviços de saúde e para a comunidade. Ao longo 
de quatro períodos (3º e 4º ano do curso médico) o aluno participará do ciclo de 
um projeto de pesquisa envolvendo: definição da pergunta, revisão de literatura, 
coleta de dados, análise, redação e apresentação 

Diurno 02 
 

Medicina Betim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
Pró-reitoria de Recursos de Humanos 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 22

 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Medicina 

Veterinária 
 
 

Vaga 44 

Caprinocultura e 
Ovinocultura 

Estudo da criação e manejo de caprinos e ovinos, abordando o melhoramento 
genético, economia e sustentabilidade da produção e bem estar animal, manejo 
nutricional e de pastagens, edificações e instalações de sistemas de produção 
de leite, carne e lã.                                                     

Diurno 03 
 

Medicina 
Veterinária 

Betim 
01 

Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Forragicultura Estudo das características agronômicas das plantas forrageiras, formação e 

manejo das pastagens e áreas de produção intensiva, e conservação de 
forragens, visando a sustentabilidade dos sistemas de produção animal.    

Diurno 05 
(3t+2p) 

Medicina 
Veterinária 

Betim 

 
Odontologia 

 
Vaga 45 

Dentística I Cariologia: etiologia, prevenção, controle e tratamento da cárie dentária. 
Preparos cavitários e restaurações típicas e conservadoras. Terapias não 
invasivas de tratamento da cárie dental. Materiais dentários. 

Noite 06 
(2t+4p) 

Odontologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 09 
horas 
aulas 

Mestre e 
Graduado em 
Odontologia Dentística II Materiais dentários, preparos cavitários e restaurações plásticas diretas atípicas. 

Adesivos e facetas estéticas. 
Noite 03 Odontologia Coração 

Eucarístico 
**– Curso ofertado no turno manhã, e disciplina ofertada à noite.  
P – Prática 
T – Teórica 
G - Grupo 
 

2.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA 
 
2.1. Possuir habilitação legal para lecionar a matéria/disciplina objeto da seleção.  
 
2.2. Comprovar obtenção do título de Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, expedido por instituição 
credenciada por órgão competente, conforme titulação mínima especificada no quadro de vagas do item 1. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ter sido 
reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
2.3. Para as vagas 40 e 41 do Departamento de Medicina, os candidatos deverão ter Graduação em Medicina.  

 
2.4. Para a vaga 45 do Departamento de Odontologia, os candidatos deverão ter Graduação em Odontologia. 
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  3. INSCRIÇÕES 
 

3.1.  As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Departamento que está oferecendo as vagas, no endereço abaixo relacionado de segunda a sexta-feira. 
 
CAMPUS PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 – Belo Horizonte – Minas Gerais: 
 

• Departamento de Arquitetura – Prédio 47 – Secretaria Acadêmica ICS, sala 105 – das 07h às 21horas; 
• Departamento de Ciência da Computação – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – das 08h às 21horas(Acesso pela rampa); 
• Departamento de Direito – Prédio 05 – Secretaria Acadêmica Faculdade Mineira de Direito – das 08h às 12h e 14h às 20 horas; 
• Departamento de Engenharia Civil – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia de Produção – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia Elétrica – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia Mecânica – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia Química – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Física e Química – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – das 08h às 21horas(Acesso pela rampa); 
• Departamento de Matemática e Estatística – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – das 08h às 21horas(Acesso pela rampa); 
• Departamento de Odontologia – Prédio 25 – Secretaria do ICBS, sala 204 – no horário de 08h às 12h e de 14h as 20h; 

 
CAMPUS PUC MINAS BETIM – Rua do Rosário, 1.081 – Bairro Angola - Betim - MG - CEP 32604-115 

• Departamento de Medicina – Prédio 08 – Recursos Humanos – Das 08h às 19horas; 
• Departamento de Medicina Veterinária – Prédio 08 – Recursos Humanos – das 08h às 19 horas. 
 

  3.1.2. As vagas dos departamentos que são oferecidas em cursos pertencentes a Campus/Unidades fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão ter suas inscrições recebidas 
respectivamente em sua secretaria no endereço abaixo. 

 
• PUC MINAS EM POÇOS DE CALDAS – Av. Pe. Francis Cletus Cox, 1.661 – CEP: 37.701.355 – Poços de Caldas – Minas Gerais, na Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas, 
no horário 08h as 21horas. 

 
Obs.: O requerimento de inscrição deverá ser preenchido, através da Internet, no seguinte endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes.  Em seguida, o candidato deverá imprimi-lo, assiná-lo e 

entregá-lo na secretaria do Departamento que está oferecendo vagas, nos horários de funcionamento especificados no item 3.1, junto com os documentos relacionados no item 3.7. 

3.2.   Os portadores de necessidades especiais (incluídos na Lei 8.213, de 24/07/1991) poderão fazer sua inscrição no mesmo local, período e horário previstos no item 3.1. Caso necessitem de 
condições especiais para a realização das provas, deverão requerê-las no ato da inscrição, oportunidade na qual farão constar do requerimento de inscrição a necessidade de que são 
portadores. 

 
3.2.1. Ao se inscrever, o candidato portador de necessidades especiais deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo que pretende ocupar com a necessidade especial de que é 

portador. 
 
3.2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão declarar, no requerimento de inscrição, a necessidade de que são portadores. 
 
3.3.     Deverá ser paga taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por vaga a que o candidato se inscrever. 
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3.4.     O candidato que se inscrever a mais de uma vaga fará as correspondentes provas escritas no máximo em 2(duas) horas, tendo em vista a coincidência do horário dessas provas. 
 
3.5.     O candidato deverá preencher requerimento e apresentar documentação em separado para cada vaga a que se inscrever. 
 
3.6.      Ficam vedadas inscrição condicional e juntada de documentos, encerrado o prazo de inscrição. 
 
3.6.1    Não serão aceitas inscrições enviadas via correio. 

 
3.7. Documentos: 

 
3.7.1. Requerimento dirigido ao Reitor, em formulário próprio, disponível na página da PUC Minas, endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes .  
 
3.7.2. Curriculum Lattes, contendo informações comprovadas por documentos hábeis, sobre a formação acadêmica e atividades científicas, profissionais e/ou artísticas, pesquisas e publicações.  

Caso o candidato tenha experiência docente em curso superior por pelo menos 2 anos, deverá anexar comprovantes. 
 
3.7.3.  Diploma de curso superior, devidamente registrado, acompanhado do respectivo Histórico Escolar que comprove a habilitação do candidato para lecionar a matéria/disciplina objeto da 

seleção. 
 

3.7.4. Comprovante de obtenção do Título de Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, expedido por instituição 
credenciada por órgão competente. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ser reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
3.7.5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), por vaga a que o candidato se inscrever.  O candidato deverá acessar a página da PUC 

Minas, através da Internet, no endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes e imprimir o boleto para pagamento em qualquer agência bancária, em seu horário normal de 
funcionamento.  O comprovante original de pagamento deverá ser anexado ao requerimento de inscrição. 

 
Obs: 

 
1.  as citações do Curriculum Lattes, sem comprovação, não serão consideradas; 
2.  de cada publicação citada, juntar um exemplar ou cópia;  
3.  a documentação apresentada pelos candidatos não selecionados ficará à disposição dos interessados na PRORH/Seleção de Docentes, prédio 03, 2º andar, na PUC Minas Coração 
Eucarístico, Av. Dom Jose Gaspar nº 500, Belo Horizonte - MG, de 01/02/2015 a 15/02/2015. Não sendo procurada até o final desse prazo, será incinerada. 

 
4. EXAME DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO 

 
4.1. A Comissão Central de Pessoal Docente terá até o dia 26/11/2014, para julgar a regularidade dos documentos apresentados e remetê-los, através da Pró-reitoria de Recursos Humanos, às 

Comissões de Seleção. 
 

4.2. O candidato será cientificado do deferimento ou do indeferimento da inscrição, por e-mail e/ou por telefone. 
 
4.3. O indeferimento da inscrição não dará ao candidato direito à devolução da taxa de inscrição. 
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5. INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

5.1. O Processo de Seleção realizar-se-á mediante avaliação de: 
 
I - avaliação da aptidão do candidato para o exercício do magistério superior na Universidade; 
II - avaliação de títulos; 
III - prova escrita de conhecimento; 
IV - prova didática: aula ministrada sobre um ou mais temas concernentes às atividades a que se refere à vaga, afetas ao campo de conhecimento do departamento; 
V - entrevista versando sobre: 
a) o currículo Lattes do candidato; 
b) as atividades correspondentes à vaga que se pretende preencher; 
c) a natureza jurídica da Universidade e a sua vinculação com a Igreja Católica; 
d) os fins e princípios da Universidade. 
 

5.1.1 - Os procedimentos a que se referem aos itens I, III, IV e V terão caráter eliminatório. Para a avaliação de aptidão, prevista no item “5.1.I” a Universidade poderá contratar organização 
externa. 
5.2 - A comissão de seleção estabelecerá os critérios de avaliação a serem adotados no processo de seleção externa. 

 
5.3. O Processo de Seleção será realizado através das seguintes etapas: 

 
Primeira etapa:  

 
a) prova escrita de conhecimento, de caráter eliminatório, em 01/12/2014, às 09:00 horas, no endereço correspondente ao local de inscrição,  previsto no item 3.1.; 

 
Obs: Os candidatos deverão comparecer ao local de inscrição, em 03/12/2014 às 16 horas, para tomarem conhecimento do resultado da primeira etapa, o tema da matéria para a aula do 

candidato e da escala de datas e horários da segunda etapa. 
 

Segunda etapa:  
 
Dias 04 a 11/12/2014: Avaliação de Aptidão do candidato para exercício do magistério superior na Universidade. 
Dias 04 a 11/12/2014: Aplicação da Prova Didática (teórica e/ou prática), realização de Entrevista, e Exame de Títulos apresentados pelos candidatos.  

 
O local, data e horário da Avaliação de Aptidão, da Entrevista, e da Prova Didática serão divulgados juntamente com a relação dos candidatos aprovados para a segunda etapa. A avaliação de 
Aptidão poderá ser efetivada por organização contratada para este fim pela Universidade.  
 
Obs.: Todas as etapas de avaliação referentes às vagas 03, 12, 13, 17, 18, 38 e 39 serão executadas no Campus da PUC Minas em Poços de Caldas. 
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6. PROCEDIMENTOS 

 
6.1. Para a prova escrita de conhecimento serão abordados um ou mais temas da ementa da matéria/disciplina objeto da seleção, a critério da Comissão. A prova terá duração máxima de 2(duas) 

horas.  
 

6.2. Para a prova didática, será determinado, a critério da Comissão, um tema da ementa da matéria/disciplina para a aula do candidato que será divulgado junto com o resultado da prova escrita. 
A aula terá duração de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) minutos, a critério da Comissão. Será pública, não podendo ser assistida pelos demais candidatos. 

 
6.3. Para a entrevista: a entrevista versará sobre os elementos do Curriculum Lattes do candidato, sobre a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção e sobre a natureza e os fins da PUC 

Minas. 
 

7. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

7.1. Concluídos os trabalhos, a Comissão de Seleção encaminhará à Pró-reitoria de Recursos Humanos, a ata do resultado da seleção referente ao item 5.1(II, III, IV e V), com a indicação dos 
candidatos considerados aptos ao preenchimento da(s) vaga(s), por ordem de classificação. Após verificação do item 5.1( I e VI ) o resultado final será encaminhado, pela Pró-reitoria de 
Recursos Humanos, ao Reitor para homologação. 

 
7.2. Na desistência ou impossibilidade de o(s) candidato(s) assumir(em) a(s) vaga(s), esta(s) será(ão) ocupada(s) por outro(s) dos candidatos considerados aptos ao seu preenchimento, 

observada a ordem de classificação. 
 

7.2.1. Os candidatos aprovados em mais de uma vaga deverão assumir integralmente todas as aulas propostas, caso não seja possível por coincidência de horária e/ou o limite de 30 
(trinta) horas-aula semanais, estes deverão optar por uma das vagas. 

 
7.3. O resultado final do Processo de Seleção será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos, até o dia 19/12/2014, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes e no 

Departamento em que foram oferecidas as vagas.  Será dada ciência do resultado final do Processo de Seleção ao candidato. 
 

7.4. Os candidatos considerados aptos ao preenchimento das vagas e não convocados formarão um cadastro de reserva, por ordem de classificação, observado o período de validade fixado pelo 
Edital, podendo ser convocados para preencher as citadas vagas, sem que haja novo Processo de Seleção Externa. 

 
7.5.  No caso de erro material ou flagrante irregularidade formal no Processo de Seleção Externa, caberá recurso ao Reitor, devidamente fundamentado, nos termos do Regimento Geral da 

Universidade, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da divulgação do resultado final. 

7.6.  Não será passível de reapreciação o mérito da decisão da Comissão Examinadora no Processo de Seleção Externa. 
 

8. INFORMAÇÕES FINAIS: 
 

8.1. O candidato que tiver seu nome indicado para o preenchimento da vaga deverá entregar a documentação admissional no período de 02 e 28/01/2015, na Pró-reitoria de Recursos Humanos, 
prédio 03, 2º andar, da PUC Minas no Coração Eucarístico sob pena de perda do direito à vaga. 

 
8.2. Tendo o candidato contrato de emprego em vigor com a entidade mantenedora da Universidade, o número total de aulas que ele poderá assumir, consideradas as já previstas no contrato em 

vigor, não poderá ultrapassar o limite de 30 (trinta) horas-aula semanais. 
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8.3.  A documentação admissional a que se refere o item 8.1 é a seguinte: 
 
� 02 fotos coloridas 3x4 (roupa escura, fundo branco, iguais e atuais), com nome legível no verso de cada foto; 
� Carteira de Trabalho; 
� Declaração de contribuição ao INSS correspondente ao teto máximo, se for o caso; 
� Exame médico admissional. 
 
Cópia dos documentos: 

 
� Certidão de Nascimento, Casamento, ou Averbação de Divórcio - situação civil atual; 
� Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa do Serviço Militar (homens até 45 anos); 
� Cartão PIS ou PASEP. Se não tiver o cartão ou não tiver sido cadastrado, obter comprovante junto à Caixa Econômica Federal;   

 � Comprovante de Desconto da Contribuição Sindical, (contracheque ou cópia da página da Carteira de Trabalho com anotação), se for o caso; 
   � Título de eleitor com comprovante de comparecimento à última eleição, ou documento do T.R.E. de regularidade perante à Justiça Eleitoral. 

� Carteira de Identidade; 
� CPF; 
� Comprovante de endereço com CEP (conta de água, energia elétrica ou telefone, dos últimos 30 dias). 

 
8.4. Para ser contratado, o professor selecionado deverá preencher ainda as demais condições para admissão, especialmente ser considerado apto no exame de saúde e obter o Laudo de 

Segurança do Trabalho (realizado após o exame médico admissional, no prédio 03, 2º andar, Av. Dom José Gaspar, 500, Bairro Coração Eucarístico).  O exame médico admissional deverá 
ser previamente agendado no Posto Médico da Unidade para o qual o candidato fez o processo de seleção, imediatamente após a publicação do resultado da seleção. 

 
8.5. A contratação se fará inicialmente em caráter experimental, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, ao final do qual a Câmara do Departamento se manifestará a respeito do ingresso do 
professor na carreira docente, sem prejuízo da possibilidade de seu contrato ser resilido a qualquer tempo. 
 
8.6. O Processo de Seleção terá validade até 31 de dezembro de 2015. 
 
8.7. Tabela de salário-aula (valores praticados no 2º semestre de 2014). 

 
 

 
    8.8. Início do 1º semestre letivo de 2015: dia 02 de fevereiro de 2015. 
 
Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014. 
 
 
Prof. Sérgio Silveira Martins       Prof. Ronaldo Rajão Santiago                                                                       
Pró-reitor de Recursos Humanos da PUC Minas   Secretário Geral da PUC Minas      

CATEGORIA VALOR SALÁRIO-AULA 
Assistente I R$ 44,64 
Adjunto I R$ 54,14 


