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EDITAL Nº 046/2015 
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 2º 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               14/05/2015 a 03/06/2015   
  
1 – QUADRO DE VAGAS  
  

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Administração  

 
 
 

Vaga 01 

Planejamento 
Estratégico em 
Logística – Supply 
Chain 
Management 

O planejamento e a administração estratégica: políticas, objetivos e metas. 
Técnicas de planejamento. O Planejamento da Configuração da Rede de 
Suprimentos. O Sistema de Suporte a Decisões gerenciais: dados e 
informações. O Processo de Análise: considerações sobre o Nível de Serviços 
ao Cliente, Benchmarking e Planejamento integrado da Cadeia de Suprimentos. 
Aspectos de Localização das Instalações. Aspectos de gestão de Estoques, 
Transportes e de Custos no canal de Distribuição. 

Noite 04 Tecnologia em 
Logística 

Barreiro 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 

Projeto de 
Pesquisa em 
Logística Integrada 

Desenvolvimento de um projeto que permita aplicar a metodologia vista na 
disciplina de Elaboração e Gestão de Projetos conjuntamente com o conteúdo de 
Planejamento Estratégico em Logística. 

Noite 04 Tecnologia em 
Logística 

Barreiro 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 
 

Vaga 02 

Projeto de 
Equipamento 
Metropolitano 

Estudo de inserção e impactos de grandes equipamentos urbanos. Metodologia 
projetual. Anteprojeto de edificação de equipamento metropolitano com 
complexidade programática e grandes vãos, considerando aspectos conceituais, 
culturais, estéticos, simbólicos, legais, econômicos, paisagísticos, ambientais e 
de conforto, estruturais e tecnológicos. Interpretação e intervenção topográfica. 
Expressão gráfica. 

Noite 06 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Projeto de 
Estruturas 
Metálicas e de 
Madeira 

Sistemas estruturais em aço e em madeira: tecnologia e resistência dos 
materiais, dos elementos e produtos de construção, tecnologia construtiva, 
funcionamento estrutural, normas técnicas, patologias e recuperações. O projeto 
e a execução de obras em aço e em madeira. Concepção, desenvolvimento e 
pré-dimensionamento estrutural. Integração entre estrutura e arquitetura. 
Repertório arquitetônico. Exercícios projetuais, com ênfase no lançamento e pré-
dimensionamento estrutural. Expressão gráfica. 

Noite 04 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 

 

Projeto de 
Equipamento 
Metropolitano 

Estudo de inserção e impactos de grandes equipamentos urbanos. Metodologia 
projetual. Anteprojeto de edificação de equipamento metropolitano com 
complexidade programática e grandes vãos, considerando aspectos conceituais, 
culturais, estéticos, simbólicos, legais, econômicos, paisagísticos, ambientais e 
de conforto, estruturais e tecnológicos. Interpretação e intervenção topográfica. 
Expressão gráfica. 

Noite 06 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 01 

Vaga com 
06 horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
Vaga 04 

Modelos Digitais I Fotografia digital, modelagem tridimensional e animação básicas, ilustração 
vetorial bidimensional e apresentação em slides como instrumento de 
experimentação e auxílio ao desenvolvimento criativo de projetos de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo. 

Noite 08 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga com 
08 horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 

Vaga 05 

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

Diurno 05 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 13 
horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Geometria aplicada 
à Arquitetura I 

Introdução à Geometria e suas aplicações na Arquitetura e no Urbanismo. Diurno 04 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 

Geometria aplicada 
à Arquitetura II 

A ideia de forma e de espaço na geometria projetiva, na geometria métrica e na 
topologia. A geometria, euclidiana e a não-euclidiana. A geometria e a 
arquitetura. 

Diurno 04 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 

 
Comunicação 

Social 
 
 
 
 
 

Vaga 06 

Comunicação e 
Contemporaneidade 

Surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação: jornal, revista,
rádio, televisão e Internet com ênfase nas relações sociais mediadas. As
sucessivas mudanças na percepção espaço-temporal ocorridas na sociedade
entre a modernidade e a contemporaneidade. Posicionamento crítico em
relação ao processo contemporâneo da globalização. 

Manhã 04 Publicidade e 
Propaganda 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Estética e 
Comunicação 

Fundamentos da teoria estética para a compreensão e análise de obras de arte 
e da produção publicitária. Percurso da arte ocidental em sua relação com 
contextos históricos e teóricos. História da arte como referencial estético para a 
criação publicitária. A arte na era digital. 

Manhã 04 Publicidade e 
Propaganda 

Poços de 
Caldas 

Projeto Experimental 
I 

Teoria do conhecimento científico, métodos e técnicas de pesquisa em
comunicação. Elaboração do projeto (monografia, experimentação,
planejamento ou intervenção) a ser desenvolvido no 7º e 8º períodos. 

Manhã 04 Publicidade e 
Propaganda 

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 

 
Comunicação 

Social 
 

 
 

Vaga 07 

Produção Gráfica Indústria gráfica, editorial, offset e rápida. Tipologia, cores e tipos de papel. 
Técnicas de reprodução de originais em sistemas gráficos. Preparação de 
materiais para impressão nos softwares mais difundidos.  

Manhã 04 Publicidade e 
Propaganda 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Comunicação Visual Elementos básicos da comunicação visual. Elementos gráficos. Cor e

composição. História do Design. Técnicas de criação publicitária e
diagramação. Desenvolvimento de peças e projetos gráficos. 

Manhã 06 Publicidade e 
Propaganda 

Poços de 
Caldas 

Gestão de Marcas 
na Web 

Administração da marca como patrimônio no mundo virtual. O uso da rede
como ferramenta de constituição da identidade organizacional. Marketing social 
e métodos de inserção da marca nas redes sociais. 

Manhã 02 Publicidade e 
Propaganda 

Poços de 
Caldas 

 
Direito 

 
 
 
 
 

Vaga 08 

Direito Civil I – 
Obrigações 

Teoria Geral das Obrigações. Prescrição e Decadência. Noite 04 Direito Betim 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 11 
horas 
aulas 

Mestre 

Direito Civil II – 
Responsabilidade 
extracontratual. 
Teoria Geral dos 
Contratos 

Atos Jurídicos Unilaterias e Atos Ilícitos. Teoria Geral do Direito Contratual. Noite 04 Direito Betim 

Estágio 
Supervisionado I – 
Prática Real 

Atividades de estágio em instituições conveniadas ou, prática de formas 
alternativas de resolução de conflitos (conciliação, mediação, negociação e 
arbitragem) ou  Atendimento Jurídico no Serviço de Assistência Judiciária da 
Faculdade Mineira de Direito - PUC Minas. 

Noite 03 Direito Betim 

 
Direito 

 
 
 
 

Vaga 09 

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 Serro 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 

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 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 10 

Direito Processual 
Civil III 

Processo Cautelar. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e 
voluntária. Procedimento nos Juizados Especiais. Processo coletivo. 

Noite 04 Direito Serro 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 

Estágio 
Supervisionado III 
– Prática Simulada 
(Ministério Público 
e Magistratura) 

Atividades práticas do exercício da função do Ministério Público através da 
formulação de peças processuais e de intervenção nos diversos âmbitos de 
atuação: Defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais. Atuação como 
custos legis, parecer interlocutório, parecer final. Ação civil pública. Termo de 
Ajustamento de Conduta. Ação de improbidade administrativa. Atividades 
práticas do exercício da função da magistratura: Sentenças, decisões referentes 
à admissibilidade recursal, decisões no processo de execução, decisões no 
processo cautelar. Prática judicial penal: sentença absolutória e seus efeitos. 
Fixação  da pena. Fixação do regime de cumprimento da pena. Substituição da 
pena privativa de liberdade. Direito de apelar em liberdade. Decisões referentes 
à admissibilidade recursal. Prática  judicial no Tribunal do Júri. 

Noite 03 Direito Serro 

Estágio 
Supervisionado IV 
– Prática Simulada 
(Recursos e Ações 
Constitucionais) 

Atividades práticas de recursos cíveis e criminais e das ações constitucionais 
envolvendo a formulação de peças processuais recursais: Apelação cível. 
Agravo em primeira e segunda instância (retido e de instrumento). Embargos 
infringentes. Recurso em Sentido Estrito. Apelação Criminal. Protesto por novo 
júri. Revisão criminal. Recurso especial. Recurso extraordinário. Habeas Corpus. 
Mandado de Segurança. 

Noite 03 Direito Serro 
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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 11 

Drenagem Drenagem pluvial: sistemas de micro e macro drenagem e noções de 
dimensionamento, percolação. Drenagem de águas subterrâneas. 

Manhã 
(**) 

02 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as quatros 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Engenharia de 
Recursos Hídricos 
Aplicada 

Estudos das águas superficiais para qualquer tipo de uso. Ciclo Hidrológico. 
Balanço Hídrico. Bacias Hidrográficas. Descrição, medição e análise dos 
fenômenos hidrológicos e processos de medição de dados hidrológicos 
(pluviometria e hidrometria). Análises estatísticas de variáveis hidrológicas. 
Métodos de análise e dimensionamento hidrológico: transformação chuva-vazão, 
estudos de prognósticos de cheias, determinação de vazões de projeto e 
dimensionamento de reservatório para controle de cheias e estiagem. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

Drenagem Drenagem pluvial: sistemas de micro e macro drenagem e noções de 
dimensionamento, percolação. Drenagem de águas subterrâneas. 

Manhã 02 Engenharia Civil São Gabriel 

Engenharia de 
Recursos Hídricos 
Aplicada 

Estudos das águas superficiais para qualquer tipo de uso. Ciclo Hidrológico. 
Balanço Hídrico. Bacias Hidrográficas. Descrição, medição e análise dos 
fenômenos hidrológicos e processos de medição de dados hidrológicos 
(pluviometria e hidrometria). Análises estatísticas de variáveis hidrológicas. 
Métodos de análise e dimensionamento hidrológico: transformação chuva-vazão, 
estudos de prognósticos de cheias, determinação de vazões de projeto e 
dimensionamento de reservatório para controle de cheias e estiagem. 

Manhã 04 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 12 

Topografia Introdução, conceitos, importância e divisão da topografia. Formas e dimensões 
da terra, erros. Teoria dos erros aplicada à topografia. Medidas, ângulos e 
distâncias. Cálculo das distâncias horizontais e verticais. Taqueometria, 
estadimetria. Azimute, declinação magnética: rumos, aviventação, determinação, 
transformações. Poligonais Topográficos. Cálculo de área. Levantamento regular 
a teodolito e trena. Altimetria, plano cotado, nivelamento geométrico. 
Nivelamento taqueométrico e estadimétrico. Curvas de nível, morfologia do 
terreno. Nivelamento de plataformas, determinação de greide. Topografia 
aplicada às estradas, concordância horizontal e vertical. Aerofotogrametria. 
Noções de restituição aerofotogramétrica. Análise de fotografias aéreas, 
estereoscopia. Fotografia terrestre. Prática: uso do teodolito, uso do nível, 
poligonal fechada, nivelamento geométrico, levantamento por taqueometria, 
determinação do norte verdadeiro. 

Manhã 08 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
Topografia Introdução, conceitos, importância e divisão da topografia. Formas e dimensões 

da terra, erros. Teoria dos erros aplicada à topografia. Medidas, ângulos e 
distâncias. Cálculo das distâncias horizontais e verticais. Taqueometria, 
estadimetria. Azimute, declinação magnética: rumos, aviventação, determinação, 
transformações. Poligonais Topográficos. Cálculo de área. Levantamento regular 
a teodolito e trena. Altimetria, plano cotado, nivelamento geométrico. 
Nivelamento taqueométrico e estadimétrico. Curvas de nível, morfologia do 
terreno. Nivelamento de plataformas, determinação de greide. Topografia 
aplicada às estradas, concordância horizontal e vertical. Aerofotogrametria. 
Noções de restituição aerofotogramétrica. Análise de fotografias aéreas, 
estereoscopia. Fotografia terrestre. Prática: uso do teodolito, uso do nível, 
poligonal fechada, nivelamento geométrico, levantamento por taqueometria, 
determinação do norte verdadeiro. 

Noite 08 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 13 

Saneamento I Conceitos básicos. Saúde pública. Critérios e padrões. Padrão de potabilidade.
Qualidade e quantidade de água necessária. Escolha de mananciais. 
Reservatórios de acumulação, captação e adução de água bruta. Tratamento de 
água, operações sanitárias, ETA. Preservação e sistema de distribuição de água 
potável. Projeto de um sistema de abastecimento de água potável. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as quatros 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 

Saneamento I Conceitos básicos. Saúde pública. Critérios e padrões. Padrão de potabilidade. 
Qualidade e quantidade de água necessária. Escolha de mananciais. 
Reservatórios de acumulação, captação e adução de água bruta. Tratamento de 
água, operações sanitárias, ETA. Preservação e sistema de distribuição de água 
potável. Projeto de um sistema de abastecimento de água potável. 

Noite 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

Saneamento II Sistemas de esgotamento sanitário. Quantidade de líquido a esgotar. Vazões de 
dimensionamento dos constituintes de um sistema de esgoto. Tratamento de 
esgoto. Operações unitárias. Interceptores e emissários. Critérios para o 
dimensionamento. Tubulações empregadas em projetos de saneamento básico. 
Projeto de um sistema de esgotamento sanitário. Coleta e disposição final de 
resíduos sólidos. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

Saneamento II Sistemas de esgotamento sanitário. Quantidade de líquido a esgotar. Vazões de 
dimensionamento dos constituintes de um sistema de esgoto. Tratamento de 
esgoto. Operações unitárias. Interceptores e emissários. Critérios para o 
dimensionamento. Tubulações empregadas em projetos de saneamento básico. 
Projeto de um sistema de esgotamento sanitário. Coleta e disposição final de 
resíduos sólidos. 

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 14 

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 

01 
Vaga para 
as quatros 
disciplinas 
com 20 
horas 
aulas 

Mestre 

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 

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 

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 
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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 15 

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 três 

disciplinas 
com 12 
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 

Instalações 
Hidráulico 
Sanitárias 

Constituintes e importância de uma instalação hidráulico-sanitária. Inter-relações 
com a arquitetura. Instalações prediais de água fria: projeto. Instalações prediais 
de combate a incêndio: projeto. Instalações prediais de esgoto: projeto. 
Instalações prediais de água quente: projeto. Instalações prediais de águas 
pluviais: projeto complementar (40 horas). 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 
 

Vaga 16 

Mecânica dos 
Solos I 

Classificação dos Solos: Índices Físicos, Origens e tipos de Solos. 
Granulometria, consistência e plasticidade. Sistemas de Classificações. 
Compactação: teoria, ensaio e controle. Distribuição de tensões: tensões totais e 
efetivas, pressão neutra, carregamentos confinados. Propagação e distribuição 
de tensões no Solo. Compressibilidade e adensamento: recalque, relação 
tempo/recalque. Laboratório: índices físicos, granulometria, limites de 
consistência, compactação, consolidação. 

Manhã 06 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Mecânica dos 
Solos I 

Classificação dos Solos: Índices Físicos, Origens e tipos de Solos. 
Granulometria, consistência e plasticidade. Sistemas de Classificações. 
Compactação: teoria, ensaio e controle. Distribuição de tensões: tensões totais e 
efetivas, pressão neutra, carregamentos confinados. Propagação e distribuição 
de tensões no Solo. Compressibilidade e adensamento: recalque, relação 
tempo/recalque. Laboratório: índices físicos, granulometria, limites de 
consistência, compactação, consolidação. 

Noite 06 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 de 

Produção 
 
 
 
 

Vaga 17 

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 Prêmio Nacional da Qualidade). 
Custos da Qualidade. 

Diurno 04 Engenharia de 
Produção 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 
Introdução a 
Engenharia de 
Produção 

Apresentação do curso de engenharia de produção. Áreas da Engenharia de 
Produção e fontes de consulta. A Engenharia e sua evolução. Tendências na 
área. 

Diurno 02 
 

Engenharia de 
Produção 

Poços de 
Caldas 

Planejamento e 
Controle da 
Produção I 

Caracterização da função planejamento da produção nas organizações. o PCP 
na empresa industrial. Conciliação suprimentos versus demanda. Parâmetros de 
Controle de Produção. Planejamento e controle de estoques. Carregamento, 
sequenciamento, programação e controle. 

Diurno 04 Engenharia de 
Produção 

Poços de 
Caldas 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
Vaga 18 

Ciência e Seleção 
dos Materiais 

Introdução aos materiais de aplicação industrial, Estrutura versus Propriedade, 
Materiais Monofásicos e Polifásicos, Diagramas de Equilíbrio de Fases, Fases 
Moleculares, Polímeros, Cerâmicas, Ferro Fundido, Concreto, Madeira e 
Conjugados, Seleção de Materiais. 

Noite 08 
(4p+4t) 

Engenharia de 
Produção 

Betim 01 
Vaga com 
08 horas 
aulas 

Mestre 
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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 19 

Laboratório de 
Sistemas Térmicos 

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 
(**) 

02 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Sistemas Térmicos 

Atividades de laboratório envolvendo o conteúdo de Transferência de calor, 
Máquinas térmicas I e II. Desempenho de trocadores de calor, sistemas de 
refrigeração, motores de combustão interna. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

Mecânica dos 
Fluidos 

Propriedades dos fluidos. Conceitos fundamentais. Estática dos fluidos. 
Escoamento de fluidos. Balanço de massa. Regime laminar. Regime turbulento. 
Balanço macroscópico de energia. Equações básicas. Introdução à análise dos 
movimentos dos fluidos. Escoamento incompressível de fluidos não viscosos. 
Perda de carga em condutos. Análise dimensional e semelhança. Escoamento 
viscoso, incompressível, interno e externo. Introdução ao escoamento em canais 
abertos. Elementos de escoamento compressível. Manometria. Calibração. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

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 20 

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 cinco 
disciplinas 
com 18 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Fluidomecânicos 

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 02 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

Máquinas de Fluxo Descrição das máquinas de fluxo. Teoria novo dimensional. Características de 
desempenho das máquinas de fluxo. Teoria de semelhança. Aplicações a 
sistemas de fluidos: máquinas absorvedoras de trabalho, máquinas produtoras 
de trabalho. Bombas. Turbinas. Ventiladores. Compressores. Cálculo de uma 
instalação de bombeamento. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

Laboratório de 
Fluidomecânicos 

Introdução às Técnicas de análise experimental de erros. Manometria. 
Calibração. Determinação experimental da viscosidade de fluidos. Técnicas de 
medição de vazão. Determinação experimental de perda de carga em condutos. 
Golpe de aríete. Levantamento experimental de curvas características de 
máquinas de fluxo. Cavitação. 

Manhã 02 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Laboratório de 
Fluidomecânicos 

Atividades práticas envolvendo o conteúdo de mecânica dos fluidos e máquinas 
de fluxo. Estática e dinâmica dos fluidos, aplicação a sistemas fluidos e
levantamento de curvas características de máquinas de fluxo. 

Noite 06 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 
Metalúrgica 

 
 

Vaga 21 

Fundição Processos de fundição. Areias para fundição. Moldagem. Modelos. Fornos. 
Acabamento. Tratamentos. Inspeção e controle de qualidade. 

Noite 02 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Fundição 

Atividades de laboratórios de fundição. Preparação de areia de cura a frio e a 
quente. Moldagem. Fusão. Vazamento. Desmoldagem. Ensaios em matérias 
primas. 

Noite 02 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

Solidificação e 
Sinterização 

Solidificação. Propriedades dos metais fundidos. Controle da estrutura dos 
metais solidificados. Escoamento de fluidos na solidificação. Sinterização. 
Controle da estrutura de sinterizados. Metalurgia do pó. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

 
Engenhara 
Metalúrgica 

 
Vaga 22 

 

Termodinâmica 
Metalúrgica 

Primeira Lei da Termodinâmica. Entalpia Termoquímica. Segunda Lei da 
Termodinâmica. Entropia. Energia Livre. Teoria das Soluções. Diagramas de 
Equilíbrio. Potencial de Oxigênio. Balanço de Massa. Balanço de Energia. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Siderurgia II Fabricação do aço. Aciaria LD. Aciaria Elétrica. Fabricação de aço por processos 

especiais. Lingotamento convencional, contínuo e por refusão de lingotes. 
Noite 04 Engenharia 

Metalúrgica 
Coração 
Eucarístico 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 
 

Vaga 23 

Geometria 
Analítica 

Sistemas de coordenadas cartesianas bidimensionais. Retas e circunferências. 
Seções cônicas como lugares geométricos no plano (parábolas, elipses e 
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 de 
Produção 

Betim 

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. 

Manhã 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 
Mecânica 

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 24 

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 Civil 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 

Equações 
Diferenciais 

Definições preliminares: tipo, ordem, solução geral e particular. Equação 
diferencial ordinária linear e não linear de 1a e 2a ordem. Resolução de 
problemas e iniciação à modelagem na geometria e nas ciências. Sistemas de 
equações diferenciais. 

Noite 02 Engenharia de 
Produção 

Betim 

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 Barreiro 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 

Vaga 25 

Cálculo II Integração Definida. Cálculo de Área e Volume. Integração Imprópria. Teoria das 
Séries Infinitas. Funções de Várias Variáveis. 

Noite 04 Engenharia Civil São Gabriel 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Cálculo III Integrais Múltiplas e aplicações. Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª e 2ª 
ordem. 

Noite 04 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. 

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 

 
Medicina 

 
 

Vaga 26 

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 Medicina Betim 

02 
Vagas com 
08 horas 
aulas cada 

Mestre com 
Graduação em 
Medicina 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

  
Medicina 

 
 
 

Vaga 27 

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 

02 
Vagas com 
08 horas 
aulas cada 

Mestre com 
Graduação em 
Medicina 

 
Medicina 

 
 
 

Vaga 28 

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 

02 
Vagas com 
08 horas 
aulas cada 

Mestre com 
Graduação em 
Medicina 

 
Medicina 

 
 

Vaga 29 

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 

02 
Vagas com 
08 horas 
aulas cada 

Mestre com 
Graduação em 
Medicina 

 
Medicina 

 
 

Vaga 30 

Introdução ao 
Raciocínio Clínico 
e Epidemiológico 
III: Adultos. 

Abordagem do processo saúde-doença-cuidado relacionado à idade adulta, 
integrando os conceitos apreendidos nas disciplinas do período e sua aplicação 
a problemas identificados a partir das práticas na comunidade, introduzindo os 
elementos dos raciocínios clínico e epidemiológico na estruturação desses 
problemas. 

Diurno 05 Medicina Betim 
01 

Vaga com 
05 horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Medicina 

 
Medcina 

 
 

Vaga 31 

Semiologia 
Médica: Ortopedia 

Estudo das manifestações clínicas das doenças prevalentes do sistema 
músculo-esquelético, sinais e sintomas, correlação clínico-patológica, métodos 
complementares de diagnóstico, diagnóstico clínico e diagnóstico diferencial. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Medicina Técnica Cirúrgica Princípios gerais das técnicas cirúrgicas.  Principais técnicas cirúrgicas de 

caráter ambulatorial e pequenas urgências, em nível de pronto-atendimento. 
Diurno 06 

(2t +4p) 
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 32 

Semiologia Médica 
Geral 

Estudo das técnicas de observação clínica. Elaboração dos dados que compõem 
o prontuário e das técnicas do exame físico geral. 

Diurno 09 
P 

Medicina Betim 02 
Vagas com 
09 horas 
aulas cada 

Mestre com 
Graduação em 
Medicina 

 
Odontologia 

 
 
 
 
 
 
 

Vaga 33 

Estágio 
Supervisionado I 

Prática de atenção em saúde bucal na Rede Básica de Saúde do SUS. 
Conhecimento do funcionamento da rede de prestação de serviços públicos de 
saúde e de saúde bucal. 

Diurno 02 
P 

Odontologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Odontologia 

Estágio 
Supervisionado II 

Educação em saúde e práticas educativas adotadas no enfrentamento dos 
problemas de saúde, em especial em saúde bucal. Análise crítica dos princípios 
educativos utilizados nas praticas de educação em saúde bucal. Atividades 
práticas de atenção em saúde bucal na Rede de Atenção Básica do SUS, com 
ênfase nas atividades educativas. 

Diurno 02 
P 

Odontologia Coração 
Eucarístico 

Saúde e 
Sociedade 

Conceito de saúde e determinantes sociais do processo saúde-doença nas 
sociedades. As desigualdades sociais e o direito à saúde na sociedade 
brasileira. Fundamentos da sociologia e antropologia da saúde na prática 
odontológica. 

Noite 02 Odontologia Coração 
Eucarístico 

Saúde Coletiva I Fundamentos de epidemiologia geral. Introdução aos sistemas de informação em 
saúde e sistemas de informação geográfica de interesse para a área da saúde 
bucal. Indicadores de saúde. Inquérito de saúde e análise dos dados sobre 
saúde 

Noite 02 Odontologia Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Odontologia 

 
 
 
 
 

Vaga 34 

Estágio 
Supervisionado I 

Prática de atenção em saúde bucal na Rede Básica de Saúde do SUS. 
Conhecimento do funcionamento da rede de prestação de serviços públicos de 
saúde e de saúde bucal. 

Diurno 02 
P 

Odontologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Odontologia 

Estágio 
Supervisionado II 

Educação em saúde e práticas educativas adotadas no enfrentamento dos 
problemas de saúde, em especial em saúde bucal. Análise crítica dos princípios 
educativos utilizados nas praticas de educação em saúde bucal. Atividades 
práticas de atenção em saúde bucal na Rede de Atenção Básica do SUS, com 
ênfase nas atividades educativas. 

Diurno 02 
P 

Odontologia Coração 
Eucarístico 

Saúde Coletiva II Epidemiologia em saúde bucal; principais indicadores de saúde bucal. Coleta, 
tabulação e análise de dados epidemiológicos da saúde bucal. 

Diurno 01 
P 

Odontologia Coração 
Eucarístico 

Saúde Coletiva II Epidemiologia em saúde bucal; principais indicadores de saúde bucal. Coleta, 
tabulação e análise de dados epidemiológicos da saúde bucal. 

Noite 03 
(p+t) 

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 do Departamento de Medicina, os candidatos deverão ter Graduação em Medicina.  

 
2.4. Para as vagas do Departamento de Odontologia, os candidatos deverão ter Graduação em Odontologia. 

 
2.5. Para as vagas do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, os candidatos deverão ter Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
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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 Administração – Prédio 14 – Secretaria Acadêmica ICEG, sala 102 – das 08h às 21 horas; 
• Departamento de Arquitetura – Prédio 47 – Secretaria Acadêmica ICS, sala 105 – das 07h às 21horas; 
• Departamento de Comunicação Social – Prédio 13 – Secretaria Acadêmica FCA – das 07h às 22horas; 
• 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 Mecânica – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia Metalúrgica – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21 horas: 
• 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 12h e 13h às 19horas; 
 

  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. O mesmo deverá informar 
em qual departamento/vaga irá fazer as provas, tendo em vista o local de realização ser distinto. 

   
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 01/08/2015 a 15/08/2015. 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 12/06/2015, 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 22/06/2015, 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 26/06/2015 a partir das 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 29/06/2015 a 06/07/2015: Avaliação de Aptidão do candidato para exercício do magistério superior na Universidade. 
Dias 29/06/2015 a 02/07/2015: 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 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15,16 e 17 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 15/07/2015, 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 16/07/2015 a 31/07/2015, 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 julho de 2016. 
 
8.7. Tabela de salário-aula (valores praticados no 1º semestre de 2015). 

 
 

 
    8.8. Início do 2º semestre letivo de 2015: dia 03 de agosto de 2015. 
 
Belo Horizonte, 14 de maio de 2015. 
 
 
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 


