
 

 

 

EDITAL Nº 01/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR PARA O 

CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 

 

A FACULDADE RODOLFO TEÓFILO - FRT, credenciada pelo parecer 

CNE/CES Nº 537/2017 homologado pela Portaria No 1582, de 22 de dezembro 

de 2017, publicada na seção 1 do D.O.U de 26/12/2017, edição 246, por meio 

da Comissão Permanente de Processo Seletivo, instituída pela resolução FRT 

Nº 047/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão 

abertas as inscrições para o processo seletivo de professor para o Curso de 

FISIOTERAPIA, nas condições indicadas neste edital. 

  

1 DOS OBJETIVOS DA SELEÇÃO 

1.1 Selecionar docentes para a disciplina com a ementa mencionada no 

anexo I deste edital. 

 

2 DA INSCRIÇÃO 

2.1 Poderão se inscrever candidatos que atendam aos seguintes requisitos: 

a) ter formação acadêmica com a titulação de Doutor, Mestre ou 

Especialista (diploma obtido no exterior deve ser apresentado com 

validação); 

b)  ter experiência comprovada na docência de ensino superior; 

c) ter experiência profissional comprovada na área do curso ou áreas 

afins; 

d) disponibilidade para ministrar aulas no período da manhã, nos dias e 

horários estabelecidos pela coordenação do curso. 

 

2.2 As inscrições serão realizadas no período de 16 de novembro a 14 de 

dezembro de 2020 (segunda a sexta), no horário das 8h às 12h, e das 

13h às 17h, presencialmente, na Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT, na 

Av.Imperador Nº 1360, Bairro Farias Brito, Fortaleza-CE. 

 



 

 

2.3 No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos: 

a) formulário de inscrição, modelo disponível no site da FRT 

(www.frt.edu.br); 

b) cópia do currículo lattes e das comprovações, conforme item 4.9 

(subitem “a”) deste Edital. 

 

2.4 A entrega dos documentos de qualificação indicados no item anterior é 

condição para participar da seleção. 

 

3 DAS VAGAS 

Disciplina Carga Horária 

Clínica Fisioterapeutica neonatal 80 horas 

 

4 DA SELEÇÃO 

4.1 O processo de seleção será realizado da seguinte forma: 

Fase 1: Análise do currículo do candidato de caráter eliminatório (peso 

1); 

Fase 2: Prova didática, de caráter eliminatório, abrangendo plano de 

ensino, aula e arguição (peso 2). 

 

4.2 Na Fase 1, será atribuída nota conforme a letra a (análise curricular) do 

item 4.9, cujo resultado será a soma da pontuação dos itens avaliados, 

tendo este resultado peso 1; 

 

4.3 O resultado da Fase 1 será divulgado no site da FRT, no dia 21 de 

dezembro de 2020, às 17h; 

 

4.4 Para a Fase 2 serão convocados até 5 (cinco) candidatos por vaga, de 

acordo com a ordem de classificação da Fase 1. 

 

4.5 O sorteio do tema da prova didática, referente à ementa da disciplina 

será realizado no dia 22 de dezembro de 2020, às 9h (horário de 

http://www.frt.edu.br/


 

 

Fortaleza), via Meet Google, pela Coordenação do Curso, por ordem 

alfabética dos candidatos inscritos por disciplina, oportunidade em que 

também será sorteado o horário da aula. O não comparecimento do 

candidato implicará na sua exclusão do processo seletivo; 

 

4.6 A prova didática (Fase 2) será realizada nos dias 20 de janeiro, 

respeitando a ordem de sorteio; 

 

4.7 O candidato deverá ministrar aula com duração de 15 minutos para a 

banca examinadora. Ademais, o candidato deverá apresentar, por 

escrito, o plano de ensino da respectiva aula. Concluída a aula, a banca 

examinadora arguirá o candidato durante 10 minutos; 

 

4.8 Na fase 2, cada examinador atribuirá notas conforme as letras b e c do 

item 4.9, cujo resultado será a média aritmética das notas atribuídas 

pelos examinadores, com arredondamento para uma casa decimal, 

tendo este resultado peso 2. 

  



 

 

4.9 Pontuação 

 

a) Análise Curricular 

Itens que serão avaliados Pontuação 

por item. 

Máximo de 

pontos 

1. Qualificação acadêmica na área ou áreas afins (com 

título/diploma/certificado): 

 3,00 

a. Doutorado reconhecido pela CAPES (por curso) 1,50 1,50 

b. Mestrado reconhecido pela CAPES (por curso) 1,00 1,00 

c. Especialização (por curso) 0,25 0,50 

2. Experiência profissional docente/técnica   5,00 

a. Docente em nível superior, por semestre letivo 0,50 3,00 

b. Experiência profissional técnica na área e/ou áreas 

afins, por ano 

0,40 2,00 

3. Produção acadêmico-científico do período de 2016 a 2019 

na área ou áreas afins  para a qual está concorrendo a vaga 

 2,00 

Artigo em periódico A1e A2 Qualis vigente (por artigo) 2,00 2,00 

Artigo em periódico B1 Qualis vigente (por artigo) 1,00 2,00 

Artigo em periódico B2 Qualis vigente (por artigo) 0,50 2,00 

Artigo em periódico B3 Qualis vigente (por artigo) 0,75 1,50 

Artigo em periódico B4 e B5 Qualis vigente (por artigo) 0,50 1,00 

Trabalhos completos publicados em Anais de 
Congressos, Seminários e Simpósios (por trabalho) 

0,25 1,50 

Resumos de Trabalhos publicados em Anais de 
Congressos, Seminários e Simpósios (por trabalho) 

0,05 0,50 

Livro publicado na área ou áreas afins (com o mínimo de 80 
páginas), por editora com conselho editorial 

0,60 1,20 

Organização de livro na área ou áreas afins por editora com 
conselho editorial 

0,40 0,80 

Capítulo de livro na área ou áreas afins por editora com 
conselho editorial 

0,40 0,80 

Pontuação Total Máxima 10,00 

 

 

b) Plano de Ensino 

O candidato deverá apresentar, por escrito, plano de ensino para a aula 

expositiva que será avaliado pelos seguintes critérios: 

Seleção, organização e adequação de conteúdos 0 a 2 

Objetivos propostos 0 a 2 

Organização sequencial (logicidade, gradualidade, continuidade, unidade)  0 a 2 



 

 

Métodos e recursos a serem utilizados 0 a 2 

Indicação bibliográfica 0 a 2 

TOTAL Até 10 

pontos 

 

c) Aula  

O candidato deverá ministrar aula com duração de 15 minutos para a 

banca examinadora, que procederá a avaliação da aula, atribuindo pontos 

aos seguintes quesitos: 

Introdução - apresentação 0 a 0,5 

Domínio do conteúdo 0 a 2 

Linguagem clara na exposição dos conteúdos 0 a 1,5 

Dinamismo na aula 0 a 1,5 

Integração da teoria e prática 0 a 2,5 

Recursos didáticos adotados 0 a 1,5 

Utilização do tempo de aula 0 a 0,5 

TOTAL Até 10 

pontos 

 

 
5 RESULTADO 

 

5.1 A média final de classificação dos candidatos resultará da média 

aritmética das notas obtidas nas duas fases da seleção. 

 

5.2 Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes 

critérios: 

a) A maior nota obtida na prova didática. 

b) O título de pós-graduação de maior nível, comprovado pela 

documentação entregue no ato da inscrição. 

c) O maior período relativo à experiência de docência na área da 

disciplina para o qual o candidato fez a opção. 

 

5.3  O resultado será divulgado no site da FRT, no dia 22 de janeiro de 

2020, às 17h. 



 

 

 

6 DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1 As contratações serão realizadas conforme o Plano de Cargos e Carreira 

Docente da FRT, e os candidatos com titulação de doutor ou mestre 

serão enquadrados na categoria de professor adjunto, e no caso de 

titulação de especialista como professor assistente; 

 

6.2 Quando convocado para contratação, por e-mail e contato telefônico, o 

professor deverá comparecer à Coordenação do Curso, até 24 horas 

após convocado, para receber e assinar termo de ciente do recebimento 

das orientações sobre a disciplina e curso, o enquadramento de acordo 

com o plano de cargos e salários, e dos documentos de contratação. Em 

caso de não cumprimento da entrega de documentação contratual, o 

professor será preterido pelo segundo classificado. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e 

condições deste Edital. 

 

7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral, em conjunto 

com o Coordenador de Curso. 

 

7.3 Em virtude da Pandemia Covid-19, atendendo às orientações dos órgãos 

de Saúde e governamentais, este edital poderá ser aditivado para 

adequação das exigências de saúde pública; e, o aditivo será divulgado 

no site da FRT (www.frt.edu.br). 

 

  

Prof. Dr. Manfredo Luiz Lins e Silva Profa. Me. Juliana Ramiro Luna Castro 
            Diretor Geral          Coordenadora do Curso de Fisioterapia 
 Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT        Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT 

  



 

 

 

ANEXO I 
 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS  
 

Disciplina: Clínica Fisioterapêutica Neonatal 

Ementa: Anatomofisiologia e particularidades do Recém-nascido. 
Desenvolvimento motor normal de 0 a 6 anos. Corpo e psiquismo na 
Reabilitação Funcional. Clínica e patologias das principais disfunções que 
atingem o neonato (congênitas ou adquiridas). Fisioterapia na UTI neonatal. 
Exames complementares e aplicação da Classificação Internacional de 
Funcionalidade e Incapacidade em neonatologia, avaliação e diagnóstico 
cinético funcional. Assistência multi, inter e transdisciplinar, nos diferentes 
níveis de atenção em saúde, baseada em evidência científica, para diferentes 
fases das disfunções, clínicas e cirúrgicas, em neonatologia. 

 


