
 
 

EDITAL Nº 003/2017 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA 

DOCENTE 

  O Diretor Geral da Escola Superior São Francisco de Assis – ESFA, 

Clenilton Pereira, no uso de suas atribuições legais e amparado pela Portaria Nº 018, de 

28 de junho de 2006, torna público o presente Edital que estabelece as normas do 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas de docentes conforme o descrito a 

seguir:  

 

I – DAS VAGAS: 

O processo estabelece a abertura de uma (01) vaga para Docente na disciplina de Clínica 

Integrada Infantil para o Curso de Odontologia. 

 
II – DOS REQUISITOS 

Disciplinas Requisito 

Clínica Integrada Infantil Pós-graduação em Odontopediatria 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas a partir do envio do Currículum Vitae (modelo da 

plataforma Lattes do CNPq) para o endereço odontologia@esfa.edu.br  no período entre 

03 a 05 de abril de 2017, explicitando no corpo do e-mail a intenção de ocupação da 

vaga.  

 

IV – DA DOCUMENTAÇÃO 

Currículum Vitae (modelo da plataforma Lattes do CNPq) atualizado. 
 
 

V – DA SELEÇÃO 

O processo seletivo será composto de três etapas, conforme a tabela a seguir: 
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ETAPA I Análise do Currículum Vitae 
06 de abril de 

2017 

ETAPA II 

Avaliação Didática – Elaboração e Entrega do Programa 
da Disciplina e do Plano da Aula. Ministração da aula 
didática. 

a) Para a elaboração do Programa da Disciplina e do 
Plano de Aula será disponibilizado o modelo, bem 
como os objetivos e o perfil estabelecidos no projeto 
do Curso e a ementa de disciplina. 

 
b) b) A aula será ministrada perante uma banca 

avaliadora, que será constituída pelo Coordenador do 
Curso, mais um professor da área e outros de acordo 
com as necessidades, tendo um tempo de 50 minutos. 
A temática será enviada por e-mail. 

10 de abril de 
2017 

ETAPA III 
Entrevista – a ser realizada pela Coordenação de Curso, 
mais um professor da área e Direção Acadêmica. 

11 de abril de 
2017 

 
Parágrafo I: As etapas II e III serão agendadas via e-mail com os candidatos que forem 
classificados na etapa I. 
 
Parágrafo II: Os instrumentos para a realização da avaliação didática estão presentes 
nos anexos I, II e III. 
 
VI – DOS RESULTADOS 
 
O resultado será divulgado no site da ESFA www.esfa.edu.br, no dia 12 de abril de 2017. 
Os candidatos selecionados deverão entregar os documentos necessários para a 
admissão no Departamento de Pessoal da ESFA, no dia 18 de abril de 2017, das 
8h30min às 17h00min. 
 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso ouvida à Direção 

Acadêmica. 

Santa Teresa, 28 de março de 2017. 

 

 

Clenilton Pereira 
Diretor Geral da ESFA 

http://www.esfa.edu.br/


 
 

 

 

ANEXO I 
Portaria Nº 016/2006 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A SELEÇÃO DE DOCENTES 

Candidato: 

Área de Conhecimento: Data: 

APTIDÃO DIDÁTICA 

 Elaboração do Plano e Desenvolvimento da Aula PONTUAÇÃO 

1. Ocupação do tempo de apresentação (até 2,0 pontos)  

2. Dinâmica de exposição (até 2,0 pontos)  

3. Material didático e plano de aula (até 2,0 pontos)  

4. Pertinência dos conteúdos ao tema (até 2,0 pontos)  

5. Clareza de exposição (até 2,0 pontos)  

Nota parcial 1 (Peso 4)  

Elaboração do Programa de Disciplina PONTUAÇÃO 

1. Coerência dos objetivos da disciplina com os objetivos e perfil 
estabelecidos no Projeto Pedagógico para o Curso (até 2,0 pontos) 

 

3. Coerência da distribuição de conteúdos com a ementa proposta (até 
2,0 pontos) 

 

4. Recursos didáticos e metodologias de ensino (até 2,0 pontos)  

5. Instrumentos e critérios de avaliação (até 2,0 pontos)  

Nota parcial 2 (Peso 3)  

ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE 

Prova de Títulos PONTUAÇÃO 

1. Pós-Doutorado (máximo de 5,0 pontos)  

2. Doutorado completo (máximo de 4,5 pontos)  

3. Mestrado completo e doutorado em andamento (máximo de 4,0 
pontos) 

 

4. Mestrado completo (máximo de 3,5 pontos)  

5. Mestrado incompleto ou doutorado incompleto (máximo de 3,0 pontos)  

6. Especialização completa (máximo de 2,0 pontos)  

7. Especialização incompleta (máximo de 1,0 ponto)  

Experiência Profissional PONTUAÇÃO 

1. Atividades técnicas na área de conhecimento (até 2,0 pontos)  

2. Atividades científicas na área de conhecimento (até 2,0 pontos)  

3. Vínculo trabalhista na área de conhecimento (até 2,0 pontos)  

4. Publicação de 1 artigo por ano nos últimos 5 anos (até 2,0 pontos)  

5. Apresentação de 1 trabalho por ano em congressos nos últimos e anos 
(até 2,0 pontos) 

 

Nota parcial 3 (Peso 3)  

 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
Portaria Nº 016/2006 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CURSO: Bacharelado em Odontologia ANO: 2017 

PROFESSOR(A): “Nome do Candidato” 

DISCIPLINA: Clínica Integrada Infantil 

 

C.H. SEMANAL: 
 

 

TEÓRICA: 02 
 

 

PRÁTICA: 06 
 

C.H. TOTAL: 08 

EMENTA: Diagnóstico e tratamento das doenças da boca, relacionadas à Odontologia Pediátrica; 

doenças cárie e periodontal; aspectos psicológicos da criança e do adolescente; abordagem e 

adatação do comportamento infantil para o atendimento odontológico; características da dentição 

decídua e mista; anamnese; exames clínico e radiográfico; plano de tratamento; medidas 

preventivas; medidas de controle; tratamento restaurador, endodôntico, cirúrgico e reabilitador; 

terapêutica medicamentosa, patologia clínica odontopediátrica, medidas ortodônticas preventivas, 

lesões traumáticas e suas repercussões associadas à dentadura decídua e mista. 

OBJETIVO GERAL: A disciplina buscará desenvolver as habilidades práticas e conhecimento 

teórico dos alunos para o atendimento odontológico infantil, de modo a possibilitá-los ao 

atendimento clínico visando restabelecer e/ou manter a saúde bucal da criança e do adolecente. 

Assim, será possível uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional, 

para atuar em todos os níveis de atenção à saúde bucal infantil, com base no rigor técnico e 

científico, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio, sendo capaz de sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em 

benefício da sociedade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Diagnosticar e elaborar plano de tratamento; desenvolver  

habilidade técnica, crítica e reflexiva para a resolução de problemas clínicos mais freqüentes 

associados às doenças relacionadas à Odontologia Pediátrica; desenvolver habilidade teórica e 

prática para a manutenção e recuperação da saúde bucal durante a infância e adolescência, visando 

o equilíbrio no sistema estomatognático e integração com disciplinas afins. 

JUSTIFICATIVA: Justifica-se pela necessidade de formar um profissional para atuar em todos 

os níveis de atenção à saúde bucal infantil, com rigor técnico e científico, princípios éticos, legais 

e especialmente, coerente, social, econômica e cuturalmente. 

CONTEÚDOS  
 

HORAS 
PREVISTAS 

UNIDADE I:  

Habilidades Coletivas 

1. Abordagem do comportamento para o atendimento odontopediátrico; 

2. Introdução à Clínica Integrada Infantil. 

 

10 



 
 

UNIDADE II:  

Diagnóstico 

1.   Exame clínico, diagnóstico e plano de tratamento; 

2.   Estudo das dentições; 

3. Semiologia aplicada à Odontologia Pediátrica; 

4. Radiologia em Odontopediatria; 

5. Cariologia. 

 

10 

UNIDADE III: 

Atenção coletiva, prevenção e promoção de saúde 

1. Medidas Preventivas; 

2. Atendimento Odontológico aos Adolescentes; 

3. Materiais dentários restauradores e sua aplicabilidade clínica em 

Odontopediatria.  

 

10 

UNIDADE IV: 

Abordagem Terapêutica e Clínica 

1. Anestesia na Clínica Infantil; 

2. Dentística na Clínica Infantil; 

3. Terapia pulpar na Clínica Infantil; 

4. Terapêutica Medicamentosa; 

5. Cirurgia na Clínica Infantil; 

6. Lesões traumáticas em dentes decíduos e permanentes jovens; 

7. Ortodontia preventiva. 

10 

UNIDADE V: Prática Clínica 120 

METODOLOGIA: Aulas teóricas. Seminários e discussão de casos. Atividades laboratoriais e 

clínicas. 

 RECURSOS: Sala de aula com equipamentos para aulas teóricas e apresentação de casos 

(multimídia e quadro); 
 Clínica Odontológica (Boxes) 

AVALIAÇÃO:  
03 avaliações teóricas e 02 avaliações práticas 

 BIBLIOGRAFIA: Guedes-Pinto AC. Odontopediatria. 8ª ed. São Paulo: Editora Santos. 2010 

Edição ouro. 1007p. ISBN: 978-85-7288-767-0 

 Guedes-Pinto AC, Bonecker M, Rodrigues CRMD. Fundamentos de Odontologia. 

Odontopediatria. São Paulo: Editora Santos. 2009. 446p. ISBN: 978-85-7288-755-7 

 Massara MLA, Rédua PCB. Manual de Referência para Procedimentos Clínicos em 

Odontopediatria. 2ª ed. São Paulo: Editora Santos. 2013. ISBN: 978-85-412-0259-6  

 Orlando, AT. Odontopediatria. Fundamentos para a prática clínica. 4ª ed..Rio de Janeiro: 

Medbook, 2012 . 432p.  ISBN: 978-85-99977-82-8. 

Observação: A quantidade de unidades do conteúdo deverá ser estabelecida de acordo com 

a disciplina. 

 



 
 

 

ANEXO III 
Portaria Nº 016/2006 

 

 
PLANO DE AULA 

 
CURSO: 

 

Semestre Letivo: 

PROFESSOR(A):  

 

DISCIPLINA:  

 

UNIDADE DIDÁTICA: 

 

Tempo: 

CONTEÚDO: 

 

OBJETIVOS: 

 

METODOLOGIA: 
 

RECURSOS DIDÁTICOS: 
 

AVALIAÇÃO: 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 
 
 
 
 
 
 

 


