EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°. 003/2022
11 de julho de 2022
Dispõe sobre o Processo Seletivo de
Professor integrante da carreira
docente da FATENE para o
Semestre 2022.2
A DIRETORIA da Faculdade Terra Nordeste – FATENE, no uso de suas atribuições regimentais,
torna pública a abertura de inscrição para seleção de docentes nas condições do Edital que segue.

I. DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES
Art. 1º - O processo seletivo compreende o acesso de professores para o quadro de docentes
reservas da Faculdade Terra Nordeste – FATENE.
II. DAS INSCRIÇÕES:
Art. 2º - As inscrições deverão ser feitas no período de 11 a 15 de julho corrente ano, das 08h às
20h, através da entrega dos documentos conforme Art. 4º, com as devidas comprovações quanto
as titulações acadêmicas, na Secretária da IES, situado à Rua Coronel Correia, 1119 – Centro Caucaia - Ceará.
Art. 3º - O(a) candidato(a), no ato de sua candidatura ao processo seletivo, deverá atender aos
seguintes requisitos:
§ Ter experiência profissional fora do magistério.
Art 4º - O(a) candidato(a), ou pessoa por ele(a) autorizado(a), deverá apresentar os seguintes
documentos:
I - Ficha de inscrição (disponível no ANEXO II), indicando o curso e as disciplinas de interesse;
II - Currículo Lattes, em única via, atualizado e com as devidas comprovações das atividades;
III - Cópia frente e verso do Diploma de Graduação e declaração da instituição comprovando ter
os créditos de disciplinas do curso de Especialização devidamente concluidos. Os documentos de
comprovação de titulação deverão ser entregues mediante a apresentação dos originais.
IV - Diplomas de Cursos realizados no exterior deverão ser reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES e/ou devidamente revalidados no Brasil;
V – Copia do CPF/RG;
VI - Comprovações acadêmicas em outras instituições de Ensino Superior;
VII - Cópias das produções científicas dos últimos 3 anos.

III. DOS REQUISITOS:
Art. 5º - As disciplinas referentes aos cursos previstos neste edital estão descritas no ANEXO I.
IV. DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO:

Art. 6º - O processo será composto por 3 fases de caráter eliminatórios, conforme preconiza o
Regulamento do Processo Seletivo de Professores:
I – Análise de Currículo do candidato(a);
II – Prova Didática;
Haverá uma apresentação de 20 minutos, seguida por 05 (cinco) minutos para perguntas por parte
da Banca Examinadora que será formada por:
- Um professor indicado pela Coordenação do Curso;
- Um professor da área indicado pela Diretoria;
- Um integrante do Núcleo Docente Estruturante do Curso.
III – Entrevista.
Parágrafo único. O(a) canditado(a) será previamente avisado(a) sobre a data e horário de seu
comparecimento ao processo seletivo.
Art. 7º O processo seletivo acontecerá nos dia 20 e 21 de julho, em horário definido pela
coordenação do curso.
V. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA DIDÁTICA:
Art 8º No ato da inscrição, o(a) candidato (a) deverá escolher a disciplina a que irá concorrer. O
candidato será informado com 24 horas de antecedência o conteúdo de sua apresentação.
VI. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
Art. 9º A classificação final será pela somatória dos pontos conforme abaixo:
I – Prova didática: até 7 pontos;
II – Avaliação curricular: até 2 pontos;
III – Entrevista: até 1 ponto;
Total de 10 pontos.
Critérios de desempate:
I – Maior titulação;
II – Maior pontuação em produtividade acadêmica (publicações);
III – Maior experiência de docência em nível superior;
Serão considerados aprovados, dentre os candidatos classificados, aqueles que obtiverem média
final igual ou superior a 7.0 (sete).

VII. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
Art. 10º A divulgação dos resultados da seleção será dia 25 de julho, no site da FATENE.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Art. 11º A lotação do professor ficará condicionada à formação de turmas de acordo com os
critérios estabelecidos pela FATENE.

Art 12º Foram disponibilizadas 20% Para os efeitos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014,
poderão concorrer às vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas aqueles que se autodeclararem
pretos ou pardos no ato da inscrição
Art. 13º Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Diretora Acadêmica da FATENE.

Caucaia-Ce, 11 de julho de 2022.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°. 003/2022
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANEXO I
VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE – UNIDADE CAUCAIA
Nº DE
VAGAS

CURSO

01

Educação Física

CURSO

DISCIPLINA/ÁREA DE
CONHECIMENTO
Dança

CARGA
HORÁRIA

TITULAÇÃO MÍNIMA

80 h

Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área

DISCIPLINA: DANÇA
EMENTA: História da dança: análise e compreensão da evolução histórica.

Educação Física

Compreensão dos conceitos, objetivos, funções, fundamentos e gêneros de dança.
Compreensão dos conceitos de corpo, movimento e coreografia na dança. Análise,
apreciação, seleção e acompanhamentos musicais, sua adequação ao contexto
coreográfico, temas e enredos. Entendimento do ritmo: conceitos, objetivos,
funções, classificações, contagem rítmica e movimento. Sistema universal da dança
e sua utilização em dança/educação. Metodologia e didática do ensino da dança em
diferentes meios e graus de ensino no pro cesso educativo. Vivências na organização
de eventos relativos â dança na educação/escola.

CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA
ANEXO I
VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE – UNIDADE CAUCAIA
CURSO
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária
Medicina
Veterinária

Nº DE
VAGAS
01

DISCIPLINA/ÁREA DE
CONHECIMENTO
Clínica Médica de
Ruminantes

01

Zootecnia Geral

01

Patologia Clínica
Veterinária

01

Imunologia Animal

01

Semiologia Veterinária

01
01

Clínica Cirúrgica de
Pequenos Animais
Clínica Cirúrgica de
Grandes Animais

01

Anestesiologia Veterinária

01

Terapêutica Veterinária

CARGA
HORÁRIA
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h

TITULAÇÃO MÍNIMA
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área
Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área

CURSO

DISCIPLINA: CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES
EMENTA: Exame clínico e elaboração de um diagnóstico. Estudo das alterações

Medicina Veterinária

CURSO

clínicas e laboratoriais das principais doenças dos ruminantes. Estudo do
diagnóstico, prognóstico, terapêutica medicamentosa e demais formas de tratamento
e controle das enfermidades dos ruminantes, sobretudo aquelas de interesse para a
Medicina Veterinária no Brasil.
DISCIPLINA: ZOOTECNIA GERAL
EMENTA: Estudo dos conceitos e definições associados ao arcabouço teórico e

Medicina Veterinária

CURSO

prático da Zootecnia Geral, enfocando na origem, domesticação dos animais,
classificação das espécies domésticas, raças e outros grupos zootécnicos. Atributos
étnicos e zootécnicos dos animais domésticos e a influência do clima sobre a
produção animal. Estudo do exterior dos animais (Ezoognosia), cronologia dentária,
escore da condição corporal (ECC) e métodos de identificação dos animais
domésticos. Avaliação crítica de um rebanho, com base nos índices zootécnicos de
produtividade e nas principais características para escolha de bons reprodutores e
boas matrizes.
DISCIPLINA: PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA
EMENTA: Introdução à Patologia Clínica Veterinária e sua importância na clínica

Medicina Veterinária
CURSO

de pequenos e grandes animais. Hematologia Veterinária. Bioquímica clínica
Análise laboratorial dos distúrbios endócrinos. Urinálise. Citologia Veterinária.
DISCIPLINA: IMUNOLOGIA VETERINÁRIA
EMENTA: Estudo da imunologia básica e sua aplicação na imunologia clínica

Medicina Veterinária

CURSO

veterinária. Conceitos de imunidade. Componentes do sistema imune e diferenças
entre as imunidades natural e específica. Mecanismos do desenvolvimento de
linfócitos T e B, respostas imunes humoral e celular, ativação e propriedades
biológicas do sistema complemento. Antígenos e anticorpos. Inflamação. Reações
de hipersensibilidade. Imunologia das infecções, neoplasias e doenças autoimunes.
Imunidade no feto e no recém-nascido. Princípios básicos das imunizações e dos
testes imunodiagnósticos.
DISCIPLINA: SEMIOLOGIA VETERINÁRIA
EMENTA: Introdução e considerações gerais sobre Semiologia Veterinária.

Medicina Veterinária

CURSO

Definições e terminologias. Identificação do paciente e anamnese. Termometria
clínica. Exame das mucosas e dos linfonodos. Métodos gerais de exploração clínica
e contenção. Exame clínico do Sistema Cardiovascular. Exame clínico do Sistema
Respiratório. Exame clínico do Sistema Digestivo. Exame clínico da Pele e anexos
cutâneos. Exame clínico do sistema urinário. Exame clínico do sistema reprodutor.
Exame clínico do sistema locomotor. Exame clínico do sistema neurológico. Exame
clínico dos órgãos dos sentidos.
DISCIPLINA: CLÍNICA CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS
EMENTA: Introdução a clínica cirúrgica. Tratamento cirúrgico das afecções de pele

Medicina Veterinária

CURSO
Medicina Veterinária

e anexos. Hérnias. Traumatologia e Ortopedia. Cirúrgia torácica. Cirúrgia
Oncologica. Cirúrgia do sistema gastrointestinal. Cirúrgia do sistema
genitourinário. Cirúrgia do sistema reprodutivo. Cirúrgias de baço, fígado e
pâncreas. Cirúrgia de cabeça e pescoço.
DISCIPLINA: CLÍNICA CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS
EMENTA: Estudo clínico cirúrgico das afecções dos sistemas locomotor, digestivo,

urogenital, respiratório e dos olhos e anexos de equinos e ruminantes. Estudo das

técnicas cirúrgicas especificas de cada caso, além do estudo da etiologia das
alterações e procedimentos pré e pós operatório.
CURSO

DISCIPLINA: ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA
EMENTA: Histórico, definições, divisão da anestesiologia, atribuições e condutas

Medicina Veterinária

CURSO

do anestesista, períodos e planos anestésicos, medicação pré-anestésica, anestesia
local, anestesia intravenosa, anestesia volátil, anestesia dissociativa, miorrelaxantes,
aparelhos e circuitos anestésicos.
DISCIPLINA: TERAPÊUTICA VETERINÁRIA
EMENTA: Introdução e considerações gerais da Terapêutica Veterinária. Regras e

Medicina Veterinária

critérios para prescrição de receitas e cálculos de dosagens. Conceitos e princípios
da fluidoterapia. Conceitos e princípios da hemoterapia. Nutrição enteral e
parenteral. Considerações terapêuticas nos pacientes neonatos. Considerações
terapêuticas nos pacientes geriátricos. Terapêutica dos antimicrobianos,
antifúngicos, antivirais, analgésicos e controle da dor, anti-inflamatórios nãoesteroidais, glicocorticoides, antineoplásicos, endoparasiticidas e ectoparasitícidas.
Terapêutica especial: choque, alergia e intoxicações.
CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO
ANEXO I

VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE – UNIDADE CAUCAIA
CURSO

Nº DE
VAGAS

Direito

01

Direito

01

CURSO

Direito

CURSO

Direito

DISCIPLINA/ÁREA DE
CONHECIMENTO
Direito Civil, Direito
Processual Civil e
propedêuticas
Direito Penal, Direito
Processual Penal e
propedêuticas

CARGA
HORÁRIA

TITULAÇÃO MÍNIMA

80 h

Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área

80 h

Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
PROPEDÊUTICAS
EMENTA: Conteúdos: Constitucionalização do direito privado. Das pessoas. Da
personalidade jurídica. Da fraude contra credores. Direito digital e noções básicas das
obrigações impostas pela Lei Geral de Proteção de dados. Inadimplemento das obrigações;
teoria geral do inadimplemento. Violação positiva da obrigação. Função Social dos
Contratos. Princípios contratuais. Modos de aquisição e perda da posse. Classificação da
posse. Proteção possessória. Usucapião. O regime de bens entre os cônjuges. Usufruto.
Alimentos. Tutela e curatela. Direito de representação. Transmissão, aceitação e renúncia da
herança. Exclusão da sucessão. Responsabilidade civil. Petição inicial: requisitos, pedido,
improcedência liminar. Recursos em Espécie. Títulos Executivos. Ação Civil Pública.
Direito e justiça. Direito público e Direito privado: Jusnaturalismo e positivismo jurídico;
Teoria da Norma Jurídica. Hermenêutica filosófica. Lógica e aplicação da norma jurídica.
Fundamentos do Direito Internacional. Obrigatoriedade da Ordem Jurídica Internacional.
Normas Imperativas.

DISCIPLINA: DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL E
PROPEDÊUTICAS
EMENTA: Conteúdos: Conceito e características do Direito Penal. Teoria do crime. Teoria
geral da pena: conceito de sanção penal e de pena. Justiça restaurativa. Direito Penal parte
especial. Princípios processuais penais. Liberdade provisória. Da instrução criminal.

Procedimentos: ordinário, sumário e sumaríssimo. Dos recursos criminais. Execução penal.
Classificação do condenado. Direito e justiça. Direito público e Direito privado:
Jusnaturalismo e positivismo jurídico; Teoria da Norma Jurídica. Hermenêutica filosófica.
Lógica e aplicação da norma jurídica. Fundamentos do Direito Internacional.
Obrigatoriedade da Ordem Jurídica Internacional. Normas Imperativas.

CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA
ANEXO I
VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE – UNIDADE CAUCAIA
Nº DE
VAGAS

CURSO

01

Fisioterapia

CURSO

DISCIPLINA/ÁREA DE
CONHECIMENTO
Prótese Órtese E
Imagenologia

CARGA
HORÁRIA

TITULAÇÃO MÍNIMA

80 h

Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área

DISCIPLINA: PRÓTESE ÓRTESE E IMAGENOLOGIA

EMENTA: Estudo dos tipos de aparelhos e adaptações utilizadas na ortopedia

Fisioterapia

necessários para o processo de reeducação e recuperação física funcional. Conhecimento
acerca das principais causas de amputação e as relações destas com as enfermidades
vasculares. Noções de confecção de próteses e órteses de acordo com a especificidade de
cada patologia. Associação das orientações práticas à fundamentação teórica de biomecânica
para a escolha do aparelho e da cinesioterapia e recursos terapêuticos manuais para o
treinamento motor para o uso das órteses e próteses.
Estudo dos diversos métodos de diagnóstico por imagem, correlação clínico-radiológicopatológica e abordagem da radiologia comparativa: convencional, ultrassonografia,
tomografia computadorizada, ressonância magnética da anatomia normal e suas variantes.
Abordagem das técnicas utilizadas, indicações e contraindicações e radioproteção.

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL
ANEXO I
VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE – UNIDADE CAUCAIA
CURSO

Nº DE
VAGAS

EngenhariaCivil

01

CURSO
Fisioterapia

DISCIPLINA/ÁREA DE
CONHECIMENTO
Estruturas e Construção
Civil

CARGA
HORÁRIA

TITULAÇÃO MÍNIMA

80 h

Graduação e Pósgraduação Latu
sensu na área

DISCIPLINA: ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL
EMENTA: Propriedades físicas e mecânicas dos materiais; Dimensionamento de
vigas à flexão; Dimensionamento de vigas ao cisalhamento; Barras metálicas
comprimidas e flexionadas; Perdas de protensão; Cálculo dos esforços
solicitantes em estruturas protendidas.

Seleção de Professores
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO – 2022.2
(Preencher preferencialmente com letra de forma)
1. Dados Pessoais
Nome do candidato: _________________________________________________________________
CPF:_____________________________________ PIS:_____________________________________
Titulo de Eleitor:________________________ Zona:____________ Seção:_____________________
RG:______________________ Expedidor/UF:_________ Data da Expedição:____________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Telefones: Fixo - _______________________Celular: _________________ - ___________________
Data de Nascimento:________________________ Estado Civil:______________________________
Naturalidade:______________________________ Nacionalidade:____________________________

2. Endereço:
Rua (Av.): _________________________________________________Número:_________________
Bairro: _______________________ Cidade/UF: ________________ CEP: _____________________
3. Titulação:
Curso
Graduação:

Especialização:

Mestrado:

Doutorado:

4. Currículo resumido do candidato:

Instituição

Ano

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________

5. Tomou conhecimento das vagas através de:
( ) Site

( ) Professor

( ) Outros: Qual:______________________

6. Desejo candidatar-me ao curso:__________________________________________________________________
7. Disciplina(s) de interesse:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_

Caucaia-Ce, _____ de ________________ de 2022.

_______________________________________
Assinatura do Candidato:

