
 
 

EDITAL Nº 002/2021 
 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PARA 

DOCENTE 

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

de Araújo, 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 vaga de docente conforme o descrito a seguir:  

 

I – DAS VAGAS: 

O processo estabelece a abertura de uma (01) vaga para Docência no Curso Superior de 

Odontologia. 

 

II – DOS REQUISITOS 

Graduação em Odontologia 

Especialização Strictu Sensu em Periodontia 

Experiência profissional comprovada na área de Periodontia 

Experiência em Docência do Ensino Superior 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

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

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

04 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021, explicitando no corpo do e-mail a intenção 

de ocupação da vaga.  

 

IV – DA DOCUMENTAÇÃO 

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

V – DA SELEÇÃO 

O processo seletivo será composto de três etapas, conforme a tabela a seguir: 
 

ETAPA I Análise do Curriculum Vitae 
01 de fevereiro 

de 2021 

mailto:dep.pessoal@esfa.edu.br


 
 

ETAPA II 

Avaliação Didática – Elaboração e entrega do Plano da 
Aula e ministração da aula didática. 
 

a) Para a elaboração do Plano de Aula será 
disponibilizado o Plano de Ensino e 
Aprendizagem. 

b) O tema da aula a ser ministrada deve ser 
escolhido pelo(a) candidato(a) dentre as 
Unidades didáticas apresentadas no Plano de 
Ensino e Aprendizagem.  

c)  A aula será ministrada perante uma banca 
avaliadora, que será constituída pela 
Coordenação do Curso e Direção Acadêmica, 
tendo um tempo de 30 minutos.  

03 de fevereiro 
de 2021 

ETAPA III 
Entrevista - a ser realizada pela Assessoria 
Administrativo - Acadêmica, Coordenação de Curso e 
Direção Acadêmica. 

03 de fevereiro 
de 2021 

 

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 03 de fevereiro de 

2021. Os candidatos selecionados deverão entregar os documentos necessários para a 

admissão no Departamento de Pessoal da ESFA, no dia 04 de fevereiro de 2021, das 

8h30min às 17h00min. 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Acadêmica. 

Santa Teresa, 04 de janeiro de 2021 

 
 

José Wiliam Corrêa de Araújo 
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 Plano de Ensino e Aprendizagem PONTUAÇÃO 

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

 

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

 

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

4. 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 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Curso: Odontologia Ano: 2021/1 

Professor/a:  Modalidade: ( )L   ( X )B 

Disciplina: Periodontia II 

CH Semanal CH Teórica CH Prática CH Total 

8 horas 2 horas 6 horas 160 horas 

Ementa 

Aplicação e fundamentação do exame clínico periodontal e plano de tratamento. 

Demonstração do diagnóstico microbiológico baseado em evidências cientificas para a 

prática clínica. Análise da epidemiologia e tratamento das doenças periodontais. 

Compreensão da medicina periodontal abordando a sua relação com as doenças 

sistêmicas. Introdução as cirurgias periodontais. Relação da periodontia de forma 

multidisciplinar. Fundamentos de reconstrução tecidual. 

 

Objetivo geral 

A Disciplina de Periodontia II visa formar o aluno quanto as técnicas concernentes a 

prevenção individual e coletiva das doenças periodontais, bem como orientar para o 

tratamento das mesmas, mostrando a íntima relação entre as doenças sistêmicas e as 

doenças periodontais, mostrando ao aluno a necessidade da avaliação do paciente como 

um todo. 

Objetivos Específicos 



 
 

1 - Diagnosticar as doenças gengivais e periodontais, através da anamnese, exame 
clinico e radiográfico; 

2 - Executar planejamentos e prognósticos, de forma coerente com outras possíveis 
alterações patológicas bucais; 

3-Planejar, através do diagnóstico procedimentos básicos e cirúrgicos da propedêutica 
clínica periodontal; 

4 - Terapia Anti-infeciosa em Periodontia (Retalhos, Princípios Cirúrgicos, Instrumentais 
Cirúrgicos, Gengivectomia, Gengivoplastia, Técnicas de acesso a Instrumentação 
Radicular); 

5 - Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 
promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 
comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o. 

Justificativa 

O estudo da Periodontia visa proporcionar ao acadêmico de Odontologia o conhecimento 
do diagnóstico das doenças periodontais e seus tratamentos, buscando evidências 
solidificadas em áreas como a Imunologia, microbiologia, histologia e bioquímica. 
Acredita-se também que com a interdisciplinaridade da área da Saúde e os 
conhecimentos advindos, forneceremos o suporte necessário ao tratamento das doenças 
periodontais promovendo saúde a população e também para difundir o gosto por 
pesquisas e aprofundamento em outros estudos, estimulando postura crítica diante das 
diversas situações. 

Conteúdo programático Horas aula previstas 

UNIDADE I -Diagnóstico e Planejamento na Periodontia. 

1-Diagnóstico e classificação das doenças periodontais   

2-Fichas Clínica e periograma, Planejamento clinico periodontal, 
planejamento cirúrgico da terapia periodontal 

3- Plano de tratamento periodontal básico. 

4-Tratamento periodontal básico (raspagens supra e 
subgengivais e alisamento radicular ). 

38h 



 
 

UNIDADE II - Tratamento periodontal básico e Princípios 

cirúrgicos periodontais 

1-Tratamento periodontal básico (raspagens supra e 
subgengivais e alisamento radicular) em prática clínica. 

5- Planejamento clinico periodontal, planejamento cirúrgico da 
terapia periodontal 

6- Plano de tratamento periodontal cirúrgico, diagnóstico e 
prognóstico, Avaliação pré-cirúrgica da terapia periodontal e 
exames complementares 

7-Cirurgias periodontais anti-infecciosas, osteotomia, 
osteoplastias/retalho para eliminação de bolsas, aumento de 
coroa clínica, RAI. 

60h 

Unidade III- Tratamento Periodontal muco-gengival e 
Terapias regenerativas e Uso de biomateriais na 
periodontia, Terapia periodontal de suporte. 

1- Plano de tratamento Periodontal cirúrgico, Diagnóstico e 
Prognóstico, Avaliação pré-cirúrgica da terapia periodontal e 
exames complementares 

2 - Cirurgias correção do sorriso gengival, terapia muco-gengival 
e tec. regenerativas.  

3 - Estudos de Caso Clínico executados pelos alunos baseados 
em evidências cientificas.   

60h 

Aulas Teóricas / Estudo de Caso  38h 

Prática Clínica 120h 

Cine Clube 2h 

Metodologia de Ensino 



 
 

As aulas serão de cunho teórico/prático procurando enfatizar a reflexão e a prática dos 
alunos. Serão priorizados debates, vivências e dinâmicas em grupo na clínica e em 
outros espaços relativos à disciplina. Ao longo do desenvolvimento do conteúdo das 
unidades citadas, serão trabalhados estudo de casos e artigos científicos de periódicos 
da área, os quais já vão familiarizando os alunos com a produção científica e resolução 
da problematização da prática clínica, co-auxiliando no processo de melhora da leitura, 
do processo crítico e da produção do artigo monográfico (TCC). Serão, também, 
adotadas como estratégias de ensino os seminários, pesquisas científicas em periódicos 
da área, leitura de livros que relacionem os conteúdos da periodontia atual. Cabe 
destacar que a utilização desses recursos tem por objetivo otimizar o espaço de sala de 
aula do ponto de vista da prática clínica, com vistas a integrar os acadêmicos nesse 
processo, descentralizando-o do docente, no que se refere a coparticipação e 
corresponsabilidade. 
Estudos de Casos serão utilizados como metodologia que oferece aos alunos a 
oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem, enquanto exploram a ciência 
envolvida em situações relativamente complexas.  
O Cineclube ESFA será utilizado como espaço de formação por entender que existem 
linguagens diferentes no processo de formação profissional e que as produções artísticas 
possuem papel importante nesse processo.  

Recursos  

 Datashow, quadro branco e pincel. 

 Prática em clínica Odontológica 

 Artigos Científicos, textos e literatura dirigida sobre o tema. 

Avaliação 



 
 

•Avaliação escrita sobre os conteúdos das unidades I, II e III, com valor de 10,0 pontos. 
Sendo estas 4 (quatro) distribuídas ao longo do semestre. 
Critério: capacidade de interpretação, síntese, argumentação e sistematização de 
conhecimento, em forma de texto, a partir dos conteúdos desenvolvidos. 
•Serão atribuídos até 5,0 pontos para Ata dos Estudos de Caso. Como critério será 
adotada a presença do(a) acadêmico(a), dentro dos horários limites estabelecidos pelo 
Colegiado de Curso. Destinar-se-á 0,5 por dia de participação. A pontuação poderá ser 
diminuída caso seja feito o uso inadequado de celulares, notebooks e/ou outros 
equipamentos eletrônicos durante as atividades; 
•Para prática clínica, serão destinados 5,0 pontos. Os critérios específicos para as 
atividades serão estabelecidos de acordo com a ficha de avaliação clínica diária; 
•Apresentação do Caso Clínico do paciente atendido pelo aluno em clínica será atribuída 
a nota de até 5 pontos e ao final da apresentação será feito um debate sobre a conduta 
clínica e outras opções de atendimento para o paciente. 
Serão atribuídos 5 pontos aos alunos que participarem do Dia da Saúde (2,0 pontos), 
Sarau Cultural (1,5 pontos) e Cine Clube (1,5 pontos). 
As avaliações somam 60 (sessenta) pontos, os quais serão divididos por 6 (quatro), 
sendo aprovado o aluno que obtiver a média mínima de 7 (sete) pontos. 

Bibliografia Básica 

 
1 - LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica e implantodontia oral. 4. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Guanabara Koogan, 2005.  

2 - CARRANZA JR, F. Periodontia clínica de Glickman: prevenção, diagnóstico e 
tratamento da doença periodontal na prática da odontologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Interamericana, 1983.  

3 - BRUNETTI, Maria Christina. Periodontia médica uma abordagem integrada. São 
Paulo: SENAC, 2004.  

 

Bibliografia Complementar 



 
 

 

1 - SALLUM, A et.al. Periodontia e implantodontia soluções estéticas e recursos clínicos. 
Nova Odessa: Napoleão, 2010.  

2 - JOLY, J; CARVALHO, P; SILVA, R. Reconstrução tecidual estética procedimentos 
plásticos e regenerativos periodontais e peri-implantares. São Paulo: Artes Médicas, 
2010. 

3 - OTTONI, J; MAGALHÃES, L. Cirurgia plástica periodontal e peri-implantar. São Paulo: 
Artes Médicas, 2006.  

4 - PAIVA, J; ALMEIDA, R. Periodontia: a atuação clínica baseada em evidências 
científicas v.1. São Paulo, SP: Artes Médicas, 2005. 

5 - PREUS, H; et. al. Doenças periodontais: diagnóstico, tratamento e manutenção. São 
Paulo: Artes Médicas, 2002 

 

Sites e outros 

http://sibi.usp.br 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
http://www.periodontalchart-online.com/pt/ 
https://www.perio.org 
http://www.sobrape.org.br 
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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: 
 

 


