Edital 011/17 – DG

Apucarana, 04 de dezembro de 2017.

Processo Seletivo para contratação de docentes
A FAP – Faculdade de Apucarana comunica a abertura de processo seletivo referente
contratação de professor para o curso de Psicologia, a realizar-se sob as seguintes condições:
1. Número de Vagas: 01.
2. Disciplina:
• Bases Biológicas do Comportamento e Psicologia Evolucionista I (4 horas/aula);
• Estágio Básico I (2 horas/aula).
3. Conteúdos:
 Bases Biológicas do Comportamento e Psicologia Evolucionista I
Ementa: Bases fundamentais para o entendimento dos processos biológicos que
envolvem o comportamento humano.
 Estágio Básico I
Ementa: Construção de um projeto de pesquisa em Psicologia, envolvendo os
aspectos práticos e teóricos que compõe o mesmo, submetê-lo ao Comitê de Ética em
pesquisa com seres humanos, respeitando a resolução 466/12 do Ministério da Saúde.
Os projetos devem compor a área experimental, social ou de desenvolvimento,
contemplando uma problemática psicológica que seja relevante do ponto de vista das
necessidades sociais.
o O candidato deverá preparar uma aula que demonstre conhecimento na área
de metodologia científica.
4. Área de Formação e Titulação: Os candidatos deverão ter formação superior e pósgraduação na área de PSICOLOGIA, com Formação de Psicólogo. Em nenhuma
hipótese serão aceitas inscrições de candidatos que não satisfaçam essas condições.
5. Titulação Requerida: A titulação acadêmica mínima requerida preferencialmente dos
candidatos é a de ESPECIALISTA, MESTRE ou DOUTOR. Só serão considerados títulos
obtidos em instituições credenciadas pela Capes.
6. Etapas do processo seletivo: As etapas para o processo seletivo estão listadas abaixo.
o Análise de Currículo;
o Prova Didática e Prática sobre o tema designado, com duração mínima de 30
(trinta) e máxima de 40 (quarenta) minutos.
o As provas serão conduzidas por uma Banca, formada por professores e
colaboradores da FAP.
7. Período e Local de Inscrição: Os interessados poderão inscrever-se no período de 30
de novembro a 08 de dezembro de 2017, bastando para isso enviar o seu Currículo
Lattes para:
o Coordenação do Curso de Psicologia;

E-mail: eduardo.hashimoto@fap.com.br
Tel.: (43) 3033-8900
Contato: Prof. Eduardo Hashimoto
Os candidatos serão comunicados por e-mail ou telefone se tiveram as suas
inscrições aceitas ou não;
o Deixar indicado no mail a disciplina escolhida.

o
o
o
o

8. Datas de Realização do Processo Seletivo: As bancas serão realizadas no período de 11
a 15 de dezembro de 2017 no período matutino, vespertino ou noturno, conforme
agendamento, de onde as provas serão realizadas. Os candidatos aceitos serão
comunicados por email ou telefone e deverão ter disponibilidade para comparecer à
cidade de Apucarana, PR, onde as provas serão realizadas. O não comparecimento a
qualquer uma das provas, na data e no horário estabelecido pela Banca, implicará na
desclassificação imediata do candidato.
9. Resultado: O resultado do processo seletivo será comunicado aos candidatos após
discussão entre os componentes da banca no dia 18/12/2017. Do resultado anunciado
não caberá qualquer recurso ou pedido de revisão.
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