
SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA O CURSO DE PSICOLOGIA  

DA FACULDADE DINÂMICA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 02/2021 

O Diretor Geral da Faculdade Dinâmica, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, 

torna pública a realização de Exame de Seleção para admissão de Professores do Curso de Psicologia na 

forma deste Edital. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. As inscrições para a Seleção Pública de Professores dos Cursos de Psicologia acontecerão por meio de 

inscrição no site, www.faculdadedinamica.com.br, no período de 28/11/2021 a 13/12/2021. 

1.2 Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma das áreas/disciplinas ofertadas, com risco de ter a 

inscrição indeferida em caso de dupla inscrição. 

1.3 Para homologação da inscrição, os candidatos deverão enviar, através de upload, no ato da inscrição, a 

cópia dos seguintes documentos, na seguinte ordem: 

a) Em documento ÚNICO, formato PDF, intitulado “a.Títulos.Nomedocandidato”: Ficha descritiva 

(Anexo II) preenchida à mão e escaneada, acompanhada dos documentos comprovatórios para a prova 

de títulos, observando-se a titulação mínima exigida conforme Anexo I. 

b) Em documento ÚNICO, formato PDF, intitulado “b.declaracao.Nomedocandidato”: declaração de 

disponibilidade para trabalho presencial, incluindo não apenas aulas teóricas presenciais, mas 

também aulas práticas e supervisão de estágio presencial, a partir de agosto, na cidade de Ponte Nova-

MG, em horário diurno e noturno, de acordo com as necessidades da Instituição assim como 

disponibilidade de horário (dias da semana e horário) para tais. 

c) Em documento ÚNICO, formato PDF, intitulado “c.Currículo.(Nomedocandidato)”: Curriculum 

Vitae (cópia atualizada da versão disponível na Plataforma Lattes). 

d) Em documento ÚNICO, formato PDF, intitulado “d.DocumentosPessoais.(Nomedocandidato)”: 

i. Carteira de Identidade;  

ii. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);  

iii. Título de eleitor com comprovante de quitação com o serviço eleitoral;  

http://www.faculdadedinamica.com.br/


iv. Comprovante de quitação com o serviço militar, quando couber;  

v. Comprovante de residência;  

1.4. Somente serão considerados os títulos, graus, diplomas e certificados conferidos na forma da legislação 

vigente. 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. Será constituída uma Comissão de Seleção a quem competirá a análise e avaliação de todas as etapas do 

certame.  

2.2. A Seleção constará de três fases: (1) Prova de Títulos, (2) Prova Didática com entrevista e 

(3) Entrevista Institucional. 

2.3 A Prova de Títulos, primeira fase da Seleção Pública de Professores, compreenderá a análise do 

Curricum Vitae, e terá o valor máximo de 50 (cinquenta) pontos. A Comissão de Seleção atribuirá pontos à 

titulação, à experiência no magistério superior e à produção intelectual, devidamente lançadas na Plataforma 

Lattes. Os títulos serão pontuados conforme o quadro abaixo: 

TÍTULO PONTUAÇÃO 

Especialização  10 (dez) pontos 

Mestrado 20 (vinte) pontos 

Doutorado 30 (trinta) pontos 

Experiência docente ou 

profissional na área 

2,5 (dois vírgula cinco) pontos por semestre letivo até o 

limite de 10 (dez) pontos 

Produção Intelectual 
2,5 (dois vírgula cinco) pontos por obra até o limite de 

10 (dez) pontos 

TOTAL 50 (cinquenta) pontos 

 

2.3.1 A pontuação para a titulação (nos critérios especialização, mestrado e doutorado) não é somatória, 

valendo a pontuação para o título de maior grau concluído pelo candidato até a data da comprovação dos 

títulos.  

2.3.2 Essa etapa tem caráter eliminatório e o candidato só passará para a próxima etapa de avaliação – Prova 

Didática – se alcançar pontuação mínima de 25 (vinte e cinco) pontos (50% por cento) na Prova de Títulos. 

Caso não haja candidatos que atinjam esta pontuação mínima, a comissão poderá avaliar todos os candidatos 

inscritos. 



2.4.1 As provas Didáticas ocorrerão nos dias 16/12/2021 e/ou 17/12/2021, conforme cronograma a ser 

divulgado no site da Faculdade Dinâmica, no dia 14/12/2021, por ocasião da homologação das candidaturas. 

2.4.2 As provas didáticas acontecerão remotamente, através da plataforma MICROSOFT TEAMS, sendo que 

o link de acesso à reunião será enviado ao candidato através do e-mail registrado no ato da inscrição. Sugere-

se que o candidato baixe o aplicativo para computador e, caso não tenha domínio com a plataforma, acesse o 

tutorial em: https://news.microsoft.com/pt-br/tutorial-como-utilizar-o-microsoft-teams-no-ambiente-escolar/ 

2.4.3 A Prova Didática, segunda fase da Seleção Pública de Professores, consiste na Apresentação de Aula 

com 20 minutos de duração (com tolerância de 10 minutos para mais ou para menos). Para a aula o 

candidato deverá preparar uma apresentação na qual seja abordado o ponto escolhido – pelo candidato – 

dentre os listados no Conteúdo Programático da respectiva disciplina do Curso pretendido, arrolados nos 

anexos deste Edital, podendo utilizar o compartilhamento de slides através da plataforma Microsoft Teams, 

entre outras ferramentas disponíveis. 

2.4.4 Após a apresentação, uma breve entrevista será realizada pela banca, com o objetivo de arguir sobre o 

assunto abordado na aula, assim como conhecer a trajetória profissional do candidato e entender a 

disponibilidade e intenção de comprometimento para o trabalho na Instituição. 

2.4.5 A Prova Didática terá valor máximo de 50 (cinquenta) pontos. 

2.4.6. Essa etapa tem caráter eliminatório, tendo como pontuação mínima 70% (Setenta por cento), ou seja, 35 

pontos. 

2.5 O candidato selecionado passará por uma Entrevista Institucional de caráter eliminatório. 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. A Comissão de Seleção será constituída por 3 (três) professores pertencentes aos quadros da Faculdade 

Dinâmica e/ou convidados de outras instituições de ensino e pesquisa. 

4.2. O prazo de validade da seleção é de 12 (doze) meses, contado da homologação do resultado. 

4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

Ponte Nova, 24 de novembro de 2021. 

 

JOSÉ CLÁUDIO MACIEL DE OLIVEIRA 

Diretor Geral Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga 
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ANEXO I 

 

ÁREAS/DISCIPLINAS OFERTADAS 

Área 1: Psicologia Jurídica / Formas Consensuais de Solução de Conflitos 

Formação Exigida: Graduação em Psicologia e MESTRADO ou DOUTORADO em áreas afins 

ou, Graduação em Psicologia com Especialização e EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL de 2 

anos na área específica. 

Conteúdo Programático para a Apresentação da Prova Didática: 

1.  Panorama atual da Psicologia Jurídica 

2.  Conceitos básicos de Psicologia Geral para operadores do Direito 

3. A prática da moderna mediação: interação entre Psicologia e Direito 

 

Área 2 : História da Psicologia / Políticas Públicas Socais 

Formação Exigida: Graduação em Psicologia e MESTRADO ou DOUTORADO em áreas afins 

ou, Graduação em Psicologia com Especialização e EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL de 2 

anos na área específica. 

Conteúdo Programático para a Apresentação da Prova Didática: 

1. Os objetos de estudo da Psicologia como ciência 

2.  Introdução ao estudo das ideias psicológicas e aos primórdios da psicologia científica 

3. Psicologia e Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

 



 



ANEXO II 

FICHA DESCRITIVA REFERENTE À PROVA DE TÍTULOS 

A SER PREENCHIDA PELO CANDIDATO 

 

1. Dados do CANDIDATO 

Nome:  Área pleiteada: 

Possui mestrado?  

(  ) sim  (   ) não 

Possui, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação como psicólogo na área da candidatura?  

(   ) sim (   ) não 

Possui doutorado? 

(  ) sim  (   ) não 

 

 

 

2. TITULAÇÃO 

Título Obtido Área da titulação Instituição de Obtenção Ano de Obtenção Título do TCC/Dissertação/Tese 

Graduação 

 

    

Especialização     

Mestrado     

Doutorado     

     

3. EXPERIÊNCIA DOCENTE E PROFISSIONAL NA ÁREA 

Tipo  

(docente ou profissional) 
Área Específica de atuação Instituição/Local Período de Atuação Tempo total  

em semestres: 

     

     

     



 

 

 

     

     

4.  PRODUÇÃO INTELECTUAL RELEVANTE NA ÁREA 

Tipo de Produção Intelectual Local/Instituição Ano Título da Produção 

    

    

    

    

Por ser verdade, firmo o presente e apresento cópia de documentação comprobatória em seguida. 

 

Local e Data: _______________________, ___ de _______________ de 2021  

 

Assinatura conforme RG:_________________________________ 

 


