EDITAL Nº 01/2020

Divulga as condições de inscrição para o
Processo Seletivo de Professores para
compor o quadro docente do Centro
Universitário UNIFAPI e da faculdade AESPI
(Associação de Ensino Superior do Piauí).

A vice-reitora do UNIFAPI e diretora da AESPI, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
público o edital de Seleção de Professores para compor o quadro docente desta IES.

1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo motivo deste edital ocorrerão de 27 e 28 de janeiro de 2020,
somente presencialmente, através do preenchimento da inscrição na coordenação de cursos da AESPI,
campus São Cristóvão, rua Walfran Batista, 91. O candidato, e em caso de aprovação, deverá se adequar
aos horários também já definidos nesse quadro. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a
documentação comprobatória exigida para a disciplina que está se habilitando. Deve ainda apresentar
curriculum vitae da Plataforma Lattes, com suas experiências profissionais na área da disciplina e área da
docência.

QUADRO DE DISCIPLINAS E REQUISITOS
FARMÁCIA INTEGRADA

FITOCOSMETOLOGIA

TÉCNICAS EM ESTÉTICA
FACIAL

Terça-feira, das 8:25h à 9:40h
Terça-feira, das 18:35h às 19:50h
Sexta-feira, das 18:35h às 19:50h
Segunda-feira, das 19:50h às 21:25
Sexta-feira, das 8:25h às 9:40
Sexta-feira, das 10:00 às 11:15

Quarta-feira, das 8:25h às 9:40
Quarta-feira, das 10:00 às 11:15

Titulação Mínima: Graduação
em Farmácia, Mestrado em
Ciências Farmacêuticas ou
áreas afins, com no mínimo 6
meses de prática docente.
Titulação Mínima: Graduação
em Farmácia, Mestrado em
Ciências Farmacêuticas ou
áreas afins, com no mínimo 6
meses de prática docente
Titulação Mínima: Graduação
em cursos da Saúde, Mestrado
em Estética ou áreas afins,
com no mínimo 6 meses de
prática docente

ESTÉTICA E COSMÉTICA
INTERDISCIPLINAR

Segunda-feira, das 8:25 às 9:40

FISIOTERAPIA INTEGRADA

Segunda-feira, das 7:10 às 8:25

FISIOTERAPIA
NEUROLÓGICA ADULTO E
INFANTIL

Quarta-feira, das 19:50 ás 21:20

Titulação Mínima: Graduação
em cursos da Saúde, Mestrado
em Estética ou áreas afins,
com no mínimo 6 meses de
prática docente
Titulação Mínima: Graduação
em cursos da Saúde, Mestrado
em Fisioterapia ou áreas afins,
com no mínimo 6 meses de
prática docente.
Titulação Mínima: Graduação
em cursos da Saúde, Mestrado
em Fisioterapia ou áreas afins,
com no mínimo 6 meses de
prática docente.

2. DA SELEÇÃO

O processo seletivo terá duas fases:
1ª Fase: Análise de currículo (eliminatória);
2ª Fase: Prova de aula e avaliação didática composta pela elaboração do plano de aula e o desempenho
do candidato, conforme tema estabelecido (eliminatória e classificatória);
O resultado da análise de currículo será divulgado dia 29 de janeiro de 2020, na coordenação de cursos da
AESPI, campus São Cristóvão, rua Walfran Batista, 9, momento, no qual, o candidato selecionado fará o
sorteio do tema para a segunda fase. Apenas 3 (três) candidatos por disciplina ficarão habilitados para
participar da 2ª fase do certame.
A prova de aula e avaliação didática ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2020.
2.1. PRIMEIRA FASE
A análise curricular levará em consideração o seguinte quadro de pontuação:
QUADRO DE PONTUAÇÃO

CRITÉRIO PONTUAÇÃO
Especialização na área da
disciplina
Mestrado na área da disciplina
Doutorado na área da
disciplina
Especialização em área diversa
da disciplina
Mestrado em área diversa da
disciplina
Doutorado em área diversa da
disciplina
Experiência docente por
semestre
Prática profissional na área da
disciplina por ano

PONTUAÇÃO
1

PONTUAÇÃO MÁXIMA
2

2
4

4
4

0,5

1

1

2

2

2

0,5

6

0,5

5

2.2. SEGUNDA FASE
A prova de aula e avaliação didática terá dois momentos:
1. O sorteio do ponto para a prova de aula ocorrerá a partir do dia 29 de janeiro de 2020, 24h horas antes
da realização da prova, que ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2020;
2. A aula propriamente dita, que deverá ter um máximo de 20 minutos de duração, podendo o candidato
utilizar equipamentos de multimídia, devendo ser informado no momento do sorteio do ponto da prova. O
candidato deverá apresentar um plano de aula, contendo o conteúdo da aula, objetivo, estratégia de aula,
recursos, avaliação e referências.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS
O resultado final será divulgado dia 30 de janeiro de 2020. Os candidatos aprovados nas disciplinas as
assumirão no semestre 2020-1, nos horários constantes no quadro 1 desse edital, não havendo margem
para negociação de horários, uma vez que a oferta de disciplinas já está realizada para esse semestre letivo.

Teresina (PI), 24 de janeiro de 2020

