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EDITAL Nº 043/2021 
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 2º SEMESTRE DE 2021 

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                              25/05/2021 a 07/06/2021  

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 

Projeto em 
Estruturas 
Metálicas 

Aço: propriedades físicas e mecânicas, tecnologias, tipos de aço estruturais. 
Sistemas estruturais em aço (estruturas metálicas, treliças, tesouras, sistemas 
atirantados, grelhas, treliças espaciais): tecnologia e resistência dos materiais, 
dos elementos e produtos de construção, tecnologias construtivas, 
funcionamento estrutural, normas técnicas, patologias e recuperações. Leitura 
de projeto estrutural. Projetos e execução de obras em aço, repertório 
arquitetônico, integração entre arquitetura e estrutura, soluções de grandes 
vãos. Concepção, lançamento, pré-dimensionamento e detalhamento 
estrutural. Exercícios projetuais. Expressão e representação gráficas. 

Manhã 12 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 

01 
Vagas 
para as 

três 
disciplinas 

com 20 
horas 
aulas 

Mestre 
 

Projeto em 
Estruturas 
Metálicas 

Aço: propriedades físicas e mecânicas, tecnologias, tipos de aço estruturais. 
Sistemas estruturais em aço (estruturas metálicas, treliças, tesouras, sistemas 
atirantados, grelhas, treliças espaciais): tecnologia e resistência dos materiais, 
dos elementos e produtos de construção, tecnologias construtivas, 
funcionamento estrutural, normas técnicas, patologias e recuperações. Leitura 
de projeto estrutural. Projetos e execução de obras em aço, repertório 
arquitetônico, integração entre arquitetura e estrutura, soluções de grandes 
vãos. Concepção, lançamento, pré-dimensionamento e detalhamento 
estrutural. Exercícios projetuais. Expressão e representação gráficas. 

Tarde 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

Projeto em 
Estruturas 
Metálicas 

Aço: propriedades físicas e mecânicas, tecnologias, tipos de aço estruturais. 
Sistemas estruturais em aço (estruturas metálicas, treliças, tesouras, sistemas 
atirantados, grelhas, treliças espaciais): tecnologia e resistência dos materiais, 
dos elementos e produtos de construção, tecnologias construtivas, 
funcionamento estrutural, normas técnicas, patologias e recuperações. Leitura 
de projeto estrutural. Projetos e execução de obras em aço, repertório 
arquitetônico, integração entre arquitetura e estrutura, soluções de grandes 
vãos. Concepção, lançamento, pré-dimensionamento e detalhamento 
estrutural. Exercícios projetuais. Expressão e representação gráficas. 

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 02 

Modelos 
Informacionais: 

Projetos e Obras 

Gestão de projetos de arquitetura e urbanísticos (planejamento, etapas, 
licenciamento, coordenação, acompanhamento e supervisão técnica) com 
ênfase em modelo de informação para construção (BIM). Gestão de obra civil: 
orçamento, cronograma físico-financeiro, controle de execução, organização 
de canteiro de obras. 

Manhã 08 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Praça da 
Liberdade 

01 
Vagas 
para as 

três 
disciplinas 

com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
Modelos 

Informacionais: 
Projetos e Obras 

Gestão de projetos de arquitetura e urbanísticos (planejamento, etapas, 
licenciamento, coordenação, acompanhamento e supervisão técnica) com 
ênfase em modelo de informação para construção (BIM). Gestão de obra civil: 
orçamento, cronograma físico-financeiro, controle de execução, organização 
de canteiro de obras. 

Tarde 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

Modelos 
Informacionais: 

Projetos e Obras 

Gestão de projetos de arquitetura e urbanísticos (planejamento, etapas, 
licenciamento, coordenação, acompanhamento e supervisão técnica) com 
ênfase em modelo de informação para construção (BIM). Gestão de obra civil: 
orçamento, cronograma físico-financeiro, controle de execução, organização 
de canteiro de obras. 

Noite 04 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

 

Medicina 
 

Vaga 03 

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. Contempla, dentre as suas atividades, a realização de práticas de 
extensão. 

Integral 08 Medicina Contagem 

01 
Vagas com 

08 horas 
aulas 

Mestre 

 
Medicina 

 
Vaga 04 

Semiologia Médica – 
Otorrinolaringologia 

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

Integral 10 Medicina Contagem 

01 
Vagas com 

10 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 

 

Relações 
Internacionais 

 
 

Vaga 05 

Estudos Regionais II 
Tópicos disciplinares e interdisciplinares em Estudos Regionais 
Obs.: A disciplina é de conteúdo flexível, mas a título de especificação diz 
respeito a estudos africanos. 

Tarde 04 
Relações 

Internacionais 
Poços de 
Caldas 

01 
Vagas para 

as três 
disciplinas 

com 12 horas 
aulas 

Mestre 

Governança Global: 
Instituições e 
Regimes 
Internacionais 

Processo de institucionalização, normas e regras internacionais. Dilemas de 
ação coletiva e o papel das instituições internacionais; Regimes Internacionais; 
Formação, dinâmica e desenvolvimento das Organizações Internacionais e 
Regionais; Cooperação Internacional. Dilemas de coordenação e cooperação 
nas relações internacionais contemporâneas. 

Tarde 04 
Relações 

Internacionais 
Poços de 
Caldas 

Métodos e Técnica 
de Pesquisa em 
Relações 
Internacionais 

Metodologia, métodos e técnicas. Métodos quantitativos e qualitativos em 
Relações Internacionais. Técnicas de coleta e análise de dados quantitativos e 
qualitativos em Relações Internacionais. Formulação e Elaboração de 
Cenários. Análise de Redes e Fluxos. Análise Documental. Análise de 
Conteúdo. Análise de Discurso. Análise de Argumentação. Recursos 
computacionais. 

Tarde 04 
Relações 

Internacionais 
Poços de 
Caldas 

P – Prática; A/S – Aulas Semanais. 

 
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 01. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ter sido 
reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
2.3.  Para as vagas 01 e 02, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, os candidatos deverão comprovar que possuem graduação em Arquitetura e Urbanismo e experiência técnico-
profissional na área de cada disciplina, além da experiência profissional acadêmica, por meio de documentos legais. 

 
2.4.   Para as vagas 03 e 04 do Departamento de Medicina é necessário que o candidato seja graduado em Medicina e possua Título de Residência Médica reconhecida pelo MEC ou de 
Especialista em Medicina reconhecido pela Sociedade de Especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira na especialidade específica da disciplina. 

 
2.5. Para as vaga 05 é necessário que o candidato seja graduado em Relações Internacionais. 
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  3. INSCRIÇÕES 
 

3.1.  As inscrições deverão ser feitas através do GPI (Sistema de Gestão de Processos de Inscrição), disponível no Portal PUC Minas acessível pela página www.pucminas.br/selecaodocentes, 
no período de 25/05/2021 a 07/06/2021. 

 
3.1.1. Os arquivos anexados devem ter um tamanho máximo de 5 MB e devem estar no formato PDF. Caso o arquivo ultrapasse esse tamanho, utilize ferramentas de 

compactação/compressão para reduzi-lo, antes de anexá-lo. Existem sites que permitem reduzir o tamanho de arquivos PDF de forma gratuita.  
 

3.2.  Os portadores de necessidades especiais (incluídos na Lei 8.213, de 24/07/1991) poderão fazer sua inscrição no mesmo local, período previsto 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. 

 
3.3.  Deverá ser paga taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por vaga a que o candidato se inscrever. A guia para pagamento da taxa de inscrição, deverá ser retirada 

no GPI, após o término da inscrição, e paga em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funcionamento até a data de seu vencimento. 
   

3.4.  O candidato deverá preencher requerimento e apresentar documentação em separado para cada vaga a que se inscrever. 
 

3.5.   Ficam vedadas inscrição condicional e juntada de documentos, encerrado o prazo de inscrição. 
 
3.6. Documentos: 

 
3.6.1. Cada candidato deverá anexar no GPI todos os documentos solicitados para validação da inscrição, conforme abaixo discriminado: 

 
3.6.2. Curriculum Lattes, contendo informações comprovadas por documentos hábeis (cópias simples), 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(dois) anos, deverá anexar comprovantes. 

 
3.6.3.  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 (cópia simples). 

 
3.6.4. 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 
(cópia simples) 
 
  - Cópia do Diploma de Mestrado, frente e verso (carimbo de registro no MEC), ou cópia da Ata de Dissertação, um ou outro com histórico. 
  - Cópia do Diploma de Doutorado, frente e verso (carimbo de registro no MEC), ou cópia da Ata da Defesa de Tese, um ou outro com histórico. 

Obs.: 
 

1.  as citações do Curriculum Lattes, sem comprovação, não serão consideradas; 
2.  de cada publicação citada, juntar uma cópia;  
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4. EXAME DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO 
 

4.1. A Pró-reitoria de Recursos Humanos terá até o dia 14/06/2021, para julgar a regularidade dos documentos apresentados e remetê-los, 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. 

 
 
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 didática: aula ministrada sobre um ou mais temas concernentes às atividades a que se refere à vaga, afetas ao campo de conhecimento do departamento; 
 IV - 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 que se referem aos itens I, II, III e IV 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) Exame de títulos apresentados pelos candidatos, de caráter eliminatório, no período de 15/06/2021 a 17/06/2021. 
 

Obs.: O resultado da primeira etapa será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos até o dia 22/06/2021, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes, juntamente com o 
tema da matéria para a aula do candidato e da escala de datas e horários da segunda etapa.  

 
Segunda etapa:  
 

Dias 23/06/2021 a 28/06/2021: Aplicação da Prova Didática (teórica), realização de Entrevista. A data e horário, da Entrevista, e da Prova Didática serão divulgados juntamente com a relação dos 
candidatos aprovados para a segunda etapa.  
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Obs.: O resultado da segunda etapa será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos até o dia 30/06/2021, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes. 
 

Terceira etapa:  
 

  Dias 01/07/2021 a 09/07/2021: Avaliação de Aptidão do candidato para exercício do magistério superior na Universidade. A avaliação de Aptidão poderá ser efetivada por organização contratada 
para este fim pela Universidade. O candidato aprovado na segunda etapa será convocado em ordem de classificação por e-mail e/ou por telefone para a realização desta etapa. 
 

 
6. PROCEDIMENTOS 
 

6.1. Para o exame de títulos serão analisadas todas as citações do Curriculum Lattes, comprovadas, que forem disponibilizadas no ato da inscrição pelo candidato, sobre a formação acadêmica e 
atividades científicas, profissionais e/ou artísticas, pesquisas e publicações de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão de seleção.  

 
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 avaliação de 

títulos. A aula terá duração de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) minutos, a critério da Comissão e esta etapa será realizada por videoconferência.  
  

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. Esta etapa será realizada por videoconferência. 

 
6.4. Para a avaliação de aptidão: a avaliação psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que 

permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições da função.   
 

 
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(III e IV), com a indicação dos 
candidatos considerados aptos ao preenchimento da(s) vaga(s), por ordem de classificação. Após verificação do item 5.1(I) 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) candidato(s) considerado(s) apto(s) 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-aulas 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 12/07/2021, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes e no 

Departamento em que foram oferecidas as vagas.  
 

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. 
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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 encaminhar a documentação admissional no período de 13/07/2021 a 27/07/2021, para o endereço 

eletrônico atedimentosrh@pucminas.br sob pena de perda do direito a vaga. Os arquivos anexados devem ter um tamanho máximo de 5 MB e devem estar no formato PDF. Caso o 
arquivo ultrapasse esse tamanho, utilize ferramentas de compactação/compressão para reduzi-lo, antes de anexá-lo. Existem sites que permitem reduzir o tamanho de arquivos 
PDF de forma gratuita. 

 
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-aulas semanais. 
 

8.3.  A documentação admissional a que se refere o item 8.1 é a seguinte: 
· 01 foto colorida 3x4 (roupa escura, fundo branco, iguais e atuais), com nome legível no verso da foto; 
· Carteira de Trabalho (Opcional, em função da CTPS digital); 
· 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;   

   · Título de eleitor com comprovante de comparecimento à última eleição, ou documento do T.R.E. de regularidade perante a 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, através do telefone/e-
mail: Coração Eucarístico/Praça da Liberdade/Contagem: (31)3319-4233/postomedico@pucminas.br; Poços de Caldas: (35) 3729-9261/ pm@pucpcaldas.br. 

 
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 2022. 
 

mailto:atedimentosrh@pucminas.br
mailto:postomedico@pucminas.br
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8.7. Tabela de salário-aula (valores praticados no 1º semestre de 2021). 

 
 

 
    8.8. Início do 2º semestre letivo de 2021: dia 02 de agosto de 2021. 
 
Belo Horizonte, 25 de maio de 2021. 
 
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 

Auxiliar  R$ 53,32 

Assistente I R$ 59,14 

Adjunto I R$ 71,72 


