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EDITAL N° 10/2019 

 

A Pró-reitoria Acadêmica da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico, 

mantenedora do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), torna pública a 

realização do Processo Seletivo destinado ao recrutamento de professores nas áreas de Ciências 

da Saúde, para o curso de Bacharelado em Odontologia. 

 

1- Das áreas 

O processo de seleção destina-se à contratação de docente para atuar no curso de graduação em 

Odontologia em área de atuação: 

Saúde Coletiva, Atenção Básica, Estágio, Clínica Odontológica e áreas conexas. 

 

2- Das vagas 

Serão ofertadas 02 (duas) vagas para atuação nas atividades docentes nas turmas do referido 

curso, a partir do semestre letivo 2020.1, com a previsão de jornada de trabalho semanal, 

inicialmente, de 16 horas, havendo perspectivas de ampliação conforme desempenho, 

progressão e necessidade curricular do curso. 

 

3- Dos Requisitos 

Para a atuação enquanto professor, para esta vaga no curso de Odontologia, serão observados: 

 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:  

- Ter graduação em Odontologia com registro ativo e válido no CRO-PE; 

- Especialização ou Residência (concluída) em especialidade(s) Odontológica(s); 

- Ter experiência clínica comprovada de atuação na(s) área(s) da Odontologia de, no mínimo 

de 6 (seis) meses. 

- Ter experiência acadêmica comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses em ensino superior na 

área de Odontologia: ensino, pesquisa e extensão. 

- Titulação máxima de Mestrado em Odontologia (concluído(s) ou em fase de conclusão (defesa 

comprovadamente agendada até final de 2020). 

- Residir em Caruaru. 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS:  

- Experiência em atuação e/ou orientação na Clínica Odontológica e reabilitação oral;  

- Experiência em atuação e/ou orientação na Atenção Básica a Saúde e/ou Saúde Coletiva e/ou 

Odontopediatria;  

- Experiência em atuação laboratório pré-clínico e clínicas odontológicas.  

 

4- Das inscrições 

As inscrições serão realizadas na Gerência de Gestão de Pessoas da Asces/Unita, no período de 

20 de dezembro de 2019 a 30 de dezembro de 2019, no horário das 8h às 13h e das 14h às 

17h. A inscrição também poderá ser realizada através do e-mail: lyciamaciel@asces.edu.br, no 

período de 20 de dezembro de 2019 a 30 de dezembro de 2019, das 8h até às 17h, sendo 

obrigatório o envio do currículo lattes atualizado e a ficha de inscrição (disponível através do 

link http://www.asces.edu.br/arquivos/downloads_623.doc ), no momento da inscrição. 

 

5- Da seleção 

A seleção seguirá 04 (quatro) etapas eliminatórias, que estão assim descritas: 

 

1ª Etapa: Análise dos currículos lattes, em que serão observadas a formação acadêmica, as 

experiências profissionais e as produções acadêmicas, de acordo com a área mencionada no 

Item 1. Trata-se de uma etapa eliminatória. 

Data: 02 de janeiro de 2020 

Divulgação do resultado: 03/01/2020, a partir das 17h, no site da Asces/Unita. 

 

2ª Etapa: Entrevista realizada pela Coordenação do Curso de Odontologia e pela Gerência de 

Gestão de Pessoas, análise de documentações e possibilidade de aplicação de testes e dinâmicas. 

Nesta etapa, o(a) candidato(a) deverá apresentar as comprovações originais de formação 

acadêmica, validadas e reconhecidas em território nacional (titulação), experiências 

profissionais, demais atividades e produções acadêmicas. Trata-se de uma etapa eliminatória. 

Data: 06 de janeiro de 2020 – Com início a partir das 9h.  

Local: Sala B 004, situada na Sede Campus I, na Avenida Portugal, 584, Bairro: Universitário, 

Caruaru-PE. 

Divulgação do resultado da 2ª Etapa: 06/01/2020, a partir das 17h, no site da Asces/Unita.  

 

mailto:lyciamaciel@asces.edu.br
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3ª Etapa: Prova de desempenho 

A Prova de Desempenho pedagógico-didático consistirá em uma aula expositiva de até 20 

(vinte) minutos, considerando o tempo mínimo de 15 (quinze) minutos, tendo por objetivo 

demonstrar os conhecimentos específicos e a capacidade pedagógica do candidato. Antes do 

início da exposição da aula, deverá ser entregue à Banca Examinadora o seu plano de aula, 

digitado, em 05 (cinco) vias. A Prova de Desempenho será realizada perante Banca 

Examinadora designada para tal fim, sendo vedada, durante a prova, a presença de outro 

candidato sob pena de desclassificação deste último. Trata-se de uma etapa eliminatória e 

classificatória. 

O tema para a Prova de Desempenho será informado junto ao resultado da 2ª etapa. 

Data: 07 de janeiro de 2020 – Com início às 14h30min. 

Local: B 004, situada na Sede Campus I, na Avenida Portugal, 584, Bairro: Universitário, 

Caruaru-PE 

 

4ª Etapa: Exame admissional e entrega de documentações 

A realização do exame médico admissional e a entrega da documentação completa (LATTES / 

FUNCIONAL) dos candidatos aprovados é parte integrante deste processo seletivo, tendo 

caráter eliminatório o não cumprimento dos prazos estabelecidos (10 DIAS). Esta etapa 

acontecerá após a divulgação do resultado final. 

 

6- Do resultado 

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 10/01/2020 na Gerência de Gestão 

de Pessoas da Asces/Unita e por via eletrônica (www.asces.edu.br). O resultado final constará 

apenas o(s) nome(s) do(s) candidato(s) aprovado(s) de acordo com o número de vagas 

oferecidas neste edital, reservando-se à Instituição o direito de formar cadastro de reserva com 

os demais classificados pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da presente seleção. 

 

7- Dos casos omissos 

A Comissão Avaliadora é soberana e não caberá grau de recurso a sua decisão. 

 

 

Asces/Unita 

 

http://www.asces.edu.br/

