EDITAL Nº. 023/2016/FUNDESJ
ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO COM VISTA A
CONTRATAÇÃO
DE
PROFESSOR
SUBSTITUTO
POR
TEMPO
DETERMINADO.
A Superintendente da Fundação Educacional de São José – Profa.
Ma. Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann e o Reitor do Centro
Universitário Municipal de São José – USJ – Prof. Dr. Juarez Perfeito, no
uso de suas atribuições regimentais, tornam pública a abertura de inscrições com
vista ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores de
Ensino Superior Substitutos, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária do Centro Universitário Municipal de São José – USJ,
nos termos das Leis n° 4.955 de 26 de abril de 2010 e nº 5.388 de 30 de abril de
2014.
1. Das inscrições:
1.1. Período de Inscrição: 07/07/2016 a 12/07/2016. Caso não haja
candidatos(as) inscritos(as) no período acima especificado, o prazo de inscrição
poderá ser prorrogado por igual período.
1.2. Horário de Inscrição: das 13h30min às 19h00min.
1.3. Local: As inscrições serão realizadas na Sede Administrativa do USJ: Rua:
Silvia Maria Fabro, nº 97 – Kobrasol – São José – Cep: 88102-430, Setor de
Gestão de Pessoas.
1.4. Taxa de Inscrição: R$ 90,00 (setenta e cinco reais), que deverão ser
creditados através de depósito identificado na conta da Fundação Educacional
de São José – CNPJ: 07.159.202/0001-20 - Banco do Brasil, Agência 2638-7,
conta corrente 505.145-2 (o código identificador é o CPF do candidato). Esta
taxa, uma vez recolhida, não será restituída em hipótese alguma.
1.5 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá apresentar cópia do “Curriculum
Vitae” da Plataforma Lattes, com cópia e original dos comprovantes dos
requisitos exigidos no presente edital e comprovante de recolhimento da taxa de
inscrição.

Rua Silvia Maria Fabro, 97 - Kobrasol - São José – Santa Catarina - Brasil - CEP: 88.102.130
Fone: (48) 3259-1945 – www.usj.edu.br

a) O Curriculum Vitae no modelo da Plataforma Lattes, do CNPQ –
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPQ
– www.cnpq.br – deverá estar devidamente comprovado e apostilado, na
sequência do formulário Lattes, e acompanhado dos seguintes documentos
(frente e verso):
* Fotocópia da Carteira de Identidade;
* Comprovante da titulação exigida: Graduação: Diploma ou Certificado de
Colação de Grau; Especialização: Diploma ou Certificado de Conclusão;
Mestrado ou Doutorado: Diploma ou Certificado de Conclusão, ou ainda, ata
de defesa de cursos recomendados pela CAPES, autenticado por cartório
competente.
1.6 Serão aceitas inscrições por procuração com firma reconhecida em cartório
e apresentação da Carteira de Identidade do requerente legal.
1.7 Cada candidato poderá se inscrever em até três dentre as vagas
relacionadas neste Edital, para as quais esteja habilitado.
2. Da prova de títulos:
2.1 A pontuação desta etapa será atribuída conforme critérios constantes na
Ficha de Pontuação do Candidato (Anexo II) deste Edital.
2.2 Para fins de pontuação neste Processo Seletivo, apenas o Diploma de pósgraduação stricto sensu poderá ser substituído por certidão/declaração de
conclusão do curso da respectiva Instituição de Ensino, acompanhada do
histórico oficial de disciplinas, com respectivos conceitos, desde que sejam
atendidos também os seguintes critérios:
a) a certidão/declaração ter sido expedido há menos de um ano, a contar da
publicação deste Edital;
b) o documento informar que o candidato defendeu e obteve aprovação de sua
dissertação/tese;
c) o documento informar que o Diploma está em processo de confecção.
2.3 Somente serão aceitos diplomas de Graduação e Pós-Graduação validados
pelos órgãos de educação. Os diplomas de Graduação e Pós-Graduação obtidos
em instituição estrangeira serão aceitos mediante sua revalidação no Brasil. A
revalidação do diploma estrangeiro deverá ser comprovada no ato da inscrição.
2.4 Os comprovantes de tempo de docência no magistério superior serão
validados quando se tratar de:
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a) declaração em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada por
autoridade institucional competente (Recursos Humanos), de Instituição de
Ensino Superior, discriminando o tempo de serviço e as disciplinas ministradas,
por semestre;
b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), seção Contrato
de Trabalho, desde que seja possível identificar a empresa empregadora, cargo
desempenhado e período de atuação;
c) não será computado como tempo de docência: estágio docência, professor
voluntário, monitoria, tutoria, extensão, bem como docência em qualquer outro
nível ou modalidade de ensino;
d) para o caso de experiência no exterior, os documentos somente serão
considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
2.5 Os comprovantes de experiência profissional (excluída a docência) na área
da disciplina pleiteada, poderão ser:
a) declaração em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada por
autoridade institucional competente (Recursos Humanos), de órgão ou empresa,
discriminando a área de atuação e tempo de serviço;
b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), seção Contrato
de Trabalho, desde que seja possível identificar a empresa empregadora, cargo
desempenhado e período de atuação;
b.1 caso não conste do registro a data de saída, este não será considerado,
sendo obrigatória a apresentação da declaração mencionada na alínea anterior;
b.2 compete ao candidato comprovar que o cargo desempenhado está
relacionado à disciplina, por isso em determinados casos a apresentação da
cópia da CTPS não será suficiente, devendo o candidato apresentar a
declaração mencionada na alínea anterior;
c) contrato de prestação de serviços, devidamente firmado entre as partes, ou
de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), acrescido de declaração emitida
pela organização tomadora de serviços, que informe detalhadamente o período
e o serviço realizado;
d) contrato social em que conste claramente a participação do candidato no
quadro societário da organização, que deverá necessariamente vir
acompanhado de declaração de responsável, em papel timbrado, devidamente
carimbada e assinada, em que constem a descrição do serviço e o nível de
atuação como profissional;
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e) nos casos de advogados autônomos, certidões expedidas pelo Poder
Judiciário, não sendo admitidas impressões de páginas da internet que tratam
da consulta processual;
f) para o caso de experiência profissional no exterior, os documentos somente
serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
2.6 Na análise desta comprovação, o termo área da disciplina será entendido
como a aderência da formação acadêmica e/ou experiência profissional do
candidato à ementa da disciplina por este pleiteada, ficando a critério da
Comissão constituída aprovar ou não o candidato, respeitando-se o princípio da
equidade.
2.7 Os documentos desse processo poderão ser retirados do Setor de Gestão
de Pessoas do USJ no horário e endereço citados nos itens 1.2 e 1.3, a partir de
48 horas após a publicação da homologação do resultado final do processo
seletivo e ficará a disposição do responsável até a data de 20 de agosto de 2016.
Após essa data o material será incinerado.
2.8 Serão selecionados para a prova de títulos até cinco candidatos por vaga,
em ordem decrescente de pontuação.
2.9 Serão considerados como critérios de desempate para esta etapa:
a) a maior titulação;
b) o maior tempo de docência no magistério superior;
c) o maior tempo de docência no magistério superior na disciplina;
d) a maior idade.
3. Da prova didática:

3.1 A prova didática será realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2016, por
uma banca examinadora designada pelo Reitor e composta por três docentes
e/ou técnico administrativos com conhecimento na área do curso.
3.2 O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, na data, horário e local
indicados no Edital que divulgou a nominata dos selecionados para esta etapa.
3.3 O candidato deverá ministrar uma aula de 15 minutos com base em um dos
tópicos da ementa da(s) disciplina(s) pretendida(s), e que será divulgada em
edital específico e divulgada no dia 12 de julho de 2016.
a) O tópico da ementa a ser apresentado será o mesmo para todos os candidatos
a uma mesma vaga.
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3.4 O candidato será avaliado conforme critérios constantes da ficha de
avaliação do desempenho didático-pedagógico (Anexo III).
3.5 A sessão de avaliação do desempenho didático-pedagógico é privativa da
banca examinadora, ficando vetado qualquer tipo de registro.
3.6 O USJ disponibilizará local com projetor multimídia para realização da
avaliação, mas compete ao candidato trazer os demais recursos para a aula
(computador pessoal, pen drive etc.).
3.7 Na etapa da Prova Didática não caberá recurso.

4. Do resultado final:
4.1 A pontuação final será definida obedecendo-se aos seguintes critérios:
a) pontuação total da primeira etapa multiplicada por 0,3 (zero vírgula três);
b) pontuação total da segunda etapa multiplicada por 0,7 (zero vírgula sete).
4.2 Serão considerados classificados os candidatos com pontuação final igual
ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), obtida pela soma dos resultados das alíneas
“a” e “b” do item anterior.
4.3 O resultado final será publicado em Edital, no dia 15 de julho de 2016, no
endereço www.usj.edu.br, contendo apenas a relação dos classificados, em
ordem decrescente da pontuação final.
4.4 Serão considerados como critérios de desempate:
a) a maior titulação;
b) a maior pontuação obtida na avaliação do desempenho didático-pedagógico;
c) a maior idade.
4.5 Será selecionado apenas o primeiro classificado de cada vaga, exceto se
houver indicação de mais de uma vaga para a disciplina no Anexo IV do Edital.
Em caso de desistência de candidato selecionado, será chamado o seguinte na
ordem de classificação, até o preenchimento das vagas.
4.6 O candidato selecionado para mais de uma vaga terá que optar entre
disciplinas se constatada incompatibilidade de horários entre as disciplinas.
4.7 Ao declinar de uma disciplina em que tenha sido selecionado, pelas razões
indicadas no item anterior ou motivo particular, o candidato perderá o direito à
vaga e o USJ convocará o candidato seguinte na ordem de classificação.
Todavia, esse tipo de desistência não impedirá o candidato de participar de
processos seletivos futuros.
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4.8 A seleção e a classificação dos candidatos será feita por Comissão própria,
designada pelo Reitor.
5. Da Homologação e publicação das etapas do processo
5.1. Da Publicação dos Editais da Homologação das Inscrições Deferidas e
Indeferidas e do Edital do Resultado da Prova de Títulos cabe pedido de revisão
à Banca Examinadora, desde que encaminhado até 24h após a publicação dos
resultados, conforme cronograma de atividades (item nº 6).
5.2 Os recursos deverão ser entregues no endereço indicado no item 1.3.
5.3. O resultado final do Processo Seletivo será homologado pela
Superintendente da FUNDESJ e pelo Reitor do USJ, sendo publicado no Mural
da Sede Administrativa da Reitoria e no site do USJ (www.usj.edu.br),
obedecendo à ordem de classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as).
6. Cronograma das atividades
Data

Atividades

07/07/2016 a 12/07/2016

Inscrições (13h30min ás 19h00min).

12/07/2016

Publicação do Edital com as Inscrições
Deferidas e Indeferidas do Processo Seletivo
e Resultado da Avaliação da Prova de Títulos

Até 13/07/2016

Período de
19h00min).

13/07/2016

Publicação do Edital com a Homologação das
Inscrições Deferidas e Indeferidas do
Processo Seletivo.

14/07/2016 a 15/07/2016

Período de realização das provas didáticas

15/07/2016

Publicação do Edital com o Resultado Final do
processo seletivo.

Recursos

(13h00min

às

7. Das Vagas do Processo Seletivo:
7.1 As vagas do Processo Seletivo estão relacionadas no (Anexo IV).
7.2 As disciplinas e os dias da semana previstos para cada vaga poderão ser
alterados de acordo com a necessidade do Centro Universitário Municipal de
São José – USJ.
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8. Remuneração Mensal:
Carga Horária Semanal / Titulação / Remuneração Mensal
8.1 05 (cinco) horas semanais: Especialização: R$ 501,91 / Mestrado: R$ 589,17
/ Doutorado: R$ 859,36.
8.2 07 (sete) horas semanais: Especialização: R$ 702,67 / Mestrado: R$ 824,81
/ Doutorado: R$ 1203,09.
9. Da contratação:
9.1. O(A) candidato(a) aprovado(a) será contratado(a) nos termos das Leis n°
4.955/2010 e 5.388/2014, e perceberá remuneração de acordo com a titulação
apresentada no ato da contratação e conforme os valores estabelecidos no
presente edital.
9.2. O(A) candidato(a) selecionado(a) será contratado(a) por tempo
determinado, pelo período de até 06 (seis) meses, sendo admitida a prorrogação
de contrato desde que o prazo total não exceda 02 (dois) anos.
9.3. O(A) candidato(a) que ocupar cargo público, que não o de Magistério,
poderá ser contratado(a) desde que ocupe cargo técnico científico e que tenha
compatibilidade de horário comprovada.
9.4. Os(as) candidatos(as) estrangeiros(as) deverão comprovar no ato da
inscrição o visto temporário ou visto permanente, de acordo com a legislação
vigente.
9.5. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano,
a contar da data da homologação do resultado final deste certame. Os
candidatos classificados além das vagas previstas poderão ser chamados ou
não à critério da Fundação Educacional de São José e Centro Universitário
Municipal de São José – USJ.
9.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

São José, 07 de julho de 2016.
Profa. Ma. Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann
Superintendente da Fundação Educacional de São José – FUNDESJ

Prof. Dr. Juarez Perfeito
Reitor do Centro Universitário Municipal de São José - USJ
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ANEXO I

Formulário de Inscrição
Edital nº 023/2016/FUNDESJ – Processo Seletivo Simplificado
Contratação de Professor Substituto Por Tempo Determinado
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome Completo:
Identidade:

Órgão Emissor:

Cpf:

Data de Nascimento:

Nacionalidade:

Uf:

Data de Emissão:
Sexo: (

Visto Permanente: (

) Masc. (

) Sim (

)Fem.

) Não

Endereço Residencial (Rua / Av.):
Bairro:
País:

CEP:
DDD:

Cidade:
Tel:

UF:
Cel:

E-mail:

ÁREA DE INSCRIÇÃO
Código Vaga: ( )
Área de Inscrição:
________________________________________________________

São José, __ de _____________________ de 2016.
Assinatura do Candidato(a) ____________________________
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ANEXO II
FICHA DE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO
Candidato: ______________________________________________________
Vaga: _________________________________________________________
_______________________________________________________________
Curso: ______________________________

Itens de Análise
1. PÓS-GRADUAÇÃO
*poderá pontuar apenas um item de cada categoria.

Referência
Máximo:
3,0

1.1 Doutorado, recomendado pela CAPES/MEC, na área
do curso ou da disciplina
1.2 Mestrado, recomendado pela CAPES/MEC, na área
do curso ou da disciplina
1.3 Mestrado ou Doutorado, recomendado pela
CAPES/MEC, em área distinta do curso ou disciplina

3,0

1.4 Especialização na área da disciplina

1,0

1.5 Especialização em área distinta da disciplina

0,5

2. TEMPO DE DOCÊNCIA NO MAGISTÉRIO
SUPERIOR NA DISCIPLINA

Resultado

2,0
1,5

Máximo:
2,0

2.1 0,20 pontos por semestre completo
2. TEMPO DE DOCÊNCIA NO MAGISTÉRIO
SUPERIOR EM OUTRAS DISCIPLINAS

Máximo:
3,0

2.1 0,30 pontos por semestre completo
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO ACADÊMICA
NA ÁREA DA DISCIPLINA

Máximo:
2,0

3.1 0,2 ponto por ano completo
PONTUAÇÃO TOTAL

10,0
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ANEXO III

FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Candidato:____________________________________________________
Vaga: _______________________________________________________
Curso: ____________________________________________

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PLANO DE AULA
Articulação com o tópico da ementa

0,25

Elaboração (objetivo, conteúdo, estratégias, avaliação,
bibliografia)

0,50

Seleção apropriada do material didático

0,25

DESENVOLVIMENTO DA AULA
Apresentação do professor, dicção e motivação

1,00

Relação de continuidade entre o plano e o
desenvolvimento da aula

1,00

Abordagem das ideias fundamentais do conteúdo

1,00

Articulação entre a teoria e a prática

1,00

Estrutura da aula, evidenciando introdução,
desenvolvimento e conclusão

1,00

Uso adequado do material didático

1,00

Estratégias (técnicas e recursos): exploração e
adequação ao objetivo da aula

1,00

Sequencia lógica do conteúdo dissertado

1,00

Adequação do Conteúdo ao tempo disponível

1,00

TOTAL

10,00
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ANEXO IV
Das Vagas do Processo Seletivo:
Área: Administração (05 vagas)
CÓDIGO
DE
VAGA

1.1

1.2

1.3

DISCIPLINA PREVISTA

Teoria Geral da
Administração I

Adm. Marketing I

Adm. Marketing II

CURSO

Administração

Administração

Administração

Tópicos Emergentes I
1.4

Administração
Tópicos Emergentes II

1.5

Teoria Geral da
Administração II

Ciências
Contábeis

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

Graduação
Quarta-feira /
Antecedentes históricos de Administração. Evolução e conceitos. As Administração
18h30min às
escolas teóricas das abordagens da Administração. Tendências.
Mestrado em
22h00min
afins.
Graduação
Quarta-feira /
Conceitos básicos de Marketing. Decisões de marketing ligadas ao Administração
18h30min às
composto de marketing. Comportamento do consumidor. Tendências Mestrado em
22h00min
afins.
Graduação
Sexta-feira / Introdução à SIM Importância da Pesquisa de Marketing para o
Administração
18h30min às processo decisório. Etapas de uma pesquisa de Marketing.
Mestrado em
22h00min
Tendências.
afins.
Segunda-feira
Temática de conteúdo: Critérios de Excelência da Fundação Nacional
Graduação
/ 18h30min às
da Qualidade.
20h10min
Administração
Segunda-feira
Mestrado em
Temática de conteúdo: gestão do conhecimento, governança
/ 20h20min às
afins.
corporativa, comércio eletrônico, BPM.
22h00min
Graduação
Quarta-feira / Funções Administrativas. Processo decisório. Organizações. Funções
Administração
18h30min às Organizacionais.
Introdução
à
Administração
Estratégia.
Mestrado em
22h00min
Responsabilidade Social Empresarial. Tendências.
afins.
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em
e
áreas
em
e
áreas
em
e
áreas
em
e
áreas
em
e
áreas

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

Área: Letras-Português (04 vagas)
CÓDIGO
DE
VAGA

DISCIPLINA PREVISTA

2.1

Interpretação e Produção
de Textos

2.2

2.3

Comunicação Verbal e
Escrita

Leitura e Produção
Textual I

CURSO

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Administração

Sexta-feira /
18h30min às
22h00min

Linguagem, língua e fala. Variação linguística. Leitura como processo
interativo. Texto e os fatores de textualidade. O texto expositivo e o
texto argumentativo. Teoria e prática de leitura e produção de textos da
esfera acadêmica. Tendências.

Graduação
em
Letras/Português
e
Mestrado em áreas
afins.

5 horas

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Quinta-feira /
18h30min às
22h00min

Pedagogia

Terça-feira /
18h30min às
22h00min
Terça-feira /
20h20min às
22h00min

Leitura e Produção
Textual II
2.4

Pedagogia
Docência Língua
Portuguesa no Ensino
Fundamental II

Segunda-feira
/ 20h20min às
22h00min

Graduação
em
Introdução à comunicação. Variação linguística. Texto e os fatores de Letras/Português
e
textualidade. Tipos de texto. Teoria e prática de leitura e produção de Mestrado em áreas
textos da esfera acadêmica.
afins.

5 horas

Linguagem e língua como interação verbal. Processo de comunicação,
Graduação
em
suas funções e aspectos sociais. Variação linguística. Construção dos
Letras/Português
e
sentidos do texto. Texto e os fatores de textualidade. Teoria e prática
Mestrado em áreas
de leitura e produção de textos acadêmicos.
afins.

5 horas

Organização interna dos parágrafos. Ligação semântica entre os
parágrafos. Tipos e gêneros textuais. Leitura e produção de texto no
Graduação
em
espaço acadêmico. Gramática textual.
Letras/Português
e
Mestrado em áreas
Métodos e Técnicas de Ensino. Diretrizes oficiais para o ensino da afins.
língua Portuguesa nos Anos Iniciais. Construção de Projeto Educativo
de Português para a Educação nos Anos Iniciais.

5 horas
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Área: Ciências Sociais (02 vagas)
CÓDIGO
DE
VAGA

DISCIPLINA
PREVISTA

Sociologia Aplicada à
Administração
3.1
Sociologia da
Educação II
Sociologia Aplicada a
Contabilidade

3.2

CURSO

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO
EXIGIDA

A sociologia como campo de conhecimento científico e suas
Quinta-feira / aplicações nos processos administrativos. A organização como
Administração 20h20min às sistema social e poder público. A incorporação do trabalho no Graduação
em
22h00min processo de produção. O exercício do poder nas organizações.
Ciências Sociais e
Tendências.
Mestrado em áreas
Quarta-feira Educação como reprodução social. Principais correntes de pensamento afins.
da sociologia da educação. Sociologia, educação e desigualdades.
Pedagogia
/ 18h30min
Educação e ideologia. Educação, sociedade e emancipação. Educação e
às 20h10min inovação.
Ciências
Contábeis

A sociologia como campo de conhecimento científico e suas
Sexta-feira /
aplicações nos processos contábeis. A organização como sistema
18h30min às
social e poder público. A incorporação do trabalho no processo de
22h00min
produção. O exercício do poder nas organizações. Tendências.

Graduação
em
Ciências Sociais e
Mestrado
afins.

em

áreas

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

5 horas

5 horas

Área: Ciências da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas (10 vagas)
CÓDIGO
DE
VAGA

4.1

DISCIPLINA PREVISTA

Tecnologia da
Informação e
Comunicação

CURSO

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO

Administração

Sexta-feira /
18h30min às
22h00min

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Sistema de informação. Arquitetura dos computadores. Ferramentas
computacionais de uso da Administração. Tendências.

Graduação
em
Administração, Ciências
Computação ou áreas
afins e especialização em
áreas afins.

5 horas
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4.2

Algoritmo

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Fundamentos de TI
Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

4.3

Redes de Computadores
e Sistemas Distribuídos

Quarta-feira /
18h30min às
20h10min

Sexta-feira /
18h30min às
22h00min

Análise de Sistemas I

4.4

Terça-feira /
18h30min às
22h00min

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Quinta-feira /
18h30min às
22h00min

Introdução à lógica; princípios de resolução de problemas; estruturas
básicas de programação (tipos de dados, instruções primitivas,
estruturas de controle condicional e repetição); estruturas de dados
homogêneas (vetores e matrizes); estruturas de dados heterogêneas
(registros); conceitos de programação modular.
Conceitos fundamentais da computação. Histórico da computação. Os
sistemas de numeração computacionais. Principais componentes e
periféricos do computador. O funcionamento e a inter-relacionamento
dos periféricos do computador. Os principais dispositivos de
armazenamento. Tecnologias de armazenamento de informações.
Classificação e conceitos básicos de software. Programas de
processos e de compilador. Estrutura pessoal e funcional dos serviços
informáticos. Estrutura humana no ambiente de informática. Ciclo de
vida de um sistema informático.
Introdução à análise e projeto de sistemas. Princípios fundamentais da
análise e projeto orientados a objetos. Definições de requisitos. Normas
e padrões pertinentes. Introdução de Modelagem de sistemas
utilizando a Unified Modeling Language (UML).
Distinção entre sistemas distribuídos e redes de computadores. Redes
de computadores: tipos e topologias de redes de computadores.
Características físicas de redes. Os meios de transmissão e suas
características. Arquiteturas e topologias de redes de computadores.
Protocolos de comunicação de redes e sua arquitetura. Padrões de
comunicação. Modelo OSI. Protocolo TCP/IP. Interligação de redes
locais. Segurança e autenticação. Gerenciamento e segurança.
Avaliação de desempenho. Implementação e configuração de serviços
em sistemas operacionais de rede. Definições de sistemas distribuídos,
ordenação de mensagens (ordem causal, relógios lógicos, ordem total),
modelos (síncronos, assíncronos e parciais), fundamentos de
middleware, invocação remota.
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Graduação
em
Ciências Computação
ou áreas afins e
especialização
em
áreas afins.

5 horas

Graduação
em
Ciências Computação
ou áreas afins e
especialização
em
áreas afins.

7 horas

Graduação
em
Ciências Computação
ou áreas afins e
especialização
em
áreas afins.

5 horas

4.5

Banco de Dados

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Sexta-feira /
18h30min às
22h00min

Conceitos de banco de dados. Modelos conceituais de informações.
Modelos de dados: relacional, redes e hierárquicos. Modelagem de
dados conceitual, lógica e física. Linguagem de definição e linguagem
de manipulação de dados (DDL e DML). Teoria relacional:
dependências funcionais e multivaloradas, formas normais. Restrições
de integridade e de segurança em banco de dados relacional. Sistemas
gerenciadores de banco de dados (SGBD): objetivo e funções. Tipos
de sistemas gerenciadores de banco de dados. Linguagens de
declaração e de manipulação de dados. Caracterização de abordagens
não-convencionais de bancos de dados. Integração de bancos de
dados.
Conceitos básicos sobre projetos, programas e portfólios. Fases de um
projeto e gerenciamento de projetos em TI. Fases de um produto ou
serviço de TI. Metodologias de elaboração de projetos. (PMBoK®)
Termo de abertura de um projeto / Project Charter. Declaração de
escopo. Estrutura analítica de projeto / WBS. Plano de Gerenciamento
do Escopo.

4.6

Metodologia de Projeto

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Quarta-feira /
18h30min às
22h00min

4.7

Design da
Informação/Interface
Homem Computador

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Sexta-feira /
18h30min às
22h00min

Banco de Dados II

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Terça-feira /
18h30min às
22h00min

4.8

Graduação
em
Ciências Computação
ou áreas afins e
especialização
em
áreas afins.

Graduação
em
Engenharia
de
Produção,
Administração,
Ciências
da
Computação ou áreas
afins e especialização
em áreas afins.
Graduação
em
Organização e classificação da Informação. Arquitetura e Design da
Ciências Computação
Informação. Sistemas de Arquitetura de Informação. Formas de
ou áreas afins e
representação visual da informação. Interação Humano
especialização
em
Computador(IHC). Ergonomia, Usabilidade e acessibilidade Digital.
áreas afins.
Diferenciar as arquiteturas de banco de dados. Desenvolver aplicações
de banco de dados nas diferentes arquiteturas. Compreender e
Graduação
em
implementar técnicas de processamento de transações e recuperação
Ciências Computação
de banco de dados. Compreender problemas de concorrência em
ou áreas afins e
banco de dados. Aplicar regras para garantir a segurança e integridade
especialização
em
dos dados em banco de dados cliente/servidor e distribuído. Realizar
áreas afins.
auditoria e segurança de sistemas de banco de dados. Mineração de
Dados.
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5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

Segurança da
Informação

4.9

Gerenciamento de
Projetos II

4.10

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Quarta-feira /
18h30min às
22h00min

Segurança de sistemas. Análise de riscos em sistemas de informação.
Aspectos de controle e segurança. Planos de segurança e de
contingência. Políticas de segurança. Criptografia. Firewalls.
Vulnerabilidades e principais tecnologias de segurança. Visão geral
sobre auditoria de sistemas. Metodologias de auditoria. Técnicas de
avaliação de sistemas; Aspectos especiais: vírus, fraudes, criptografia,
acesso não autorizado. Controles e auditoria em hardware e software.

Graduação
em
Ciências Computação
ou áreas afins e
especialização
em
áreas afins.

5 horas

Quinta-feira /
18h30min às
22h00min

Requisitos, critérios e indicadores para qualidade de um projeto. Plano
de Gerenciamento da Qualidade em projetos de TI. Identificação,
qualificação, quantificação e respostas aos riscos de um projeto de TI.
Plano de Gerenciamento de Riscos em projetos de TI. Planejamento
das aquisições de um projeto de TI. Plano de Gerenciamento das
Aquisições em projetos de TI. Comunicações em projetos. Plano de
Gerenciamento das comunicações em um projeto de TI.

Graduação
em
Engenharia
de
Produção,
Administração,
Ciências
da
Computação ou áreas
afins e especialização
em áreas afins.

5 horas

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Área: Direito (01 vaga)
CÓDIGO
DE
VAGA

DISCIPLINA PREVISTA

CURSO

Direito Empresarial
5.1

Administração
Negociação, Mediação e
Arbitragem

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO
Terça-feira /
18h30min às
22h00min
Quinta-feira /
18h30min às
20h10min

EMENTA

Teoria Geral do Direito Empresarial. Sociedades Empresárias.
Propriedade Intelectual. Regime Jurídico da Concorrência. Relação
Graduação em Direito e
Jurídica de Consumo. Direito Cambiário. Direito Falimentar. Tendências
mestrado em áreas
Negociação. Conflitos. Tipos de Conflitos. Tipos de Negociações. Tipos afins.
de Arbitragem e Processo. Tendências.
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7 horas

Área: Estatística (01 vaga)
CÓDIGO
DE
VAGA

6.1

DISCIPLINA PREVISTA

Estatística

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Terça-feira /
18h30min às
22h00min

Definição e classificação. População e amostra. Séries estatísticas.
Tabulação de dados. Distribuição de frequência. Histograma e polígono
de frequência. Gráficos em colunas, barras, setores, polares e de
organização. Medidas de posição. Medidas de dispersão, de assimetria e
curtose; Coleta, Crítica e apuração dos dados; Análise e Interpretação;
Análise de séries cronológicas. Correlação e regressão; Probabilidade e
distribuição; Modelos de distribuição para variáveis aleatórias, discretas e
contínuas; Testes de hipóteses e significância.

Graduação
em
Matemática
ou
Estatística
ou
Engenharia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

CURSO

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Sexta-feira /
18h30min às
22h00min

CURSO

Ciências
Contábeis

Área: Ciências Contábeis (03 vagas)
CÓDIGO
DE
VAGA

DISCIPLINA PREVISTA

7.1

Laboratório Contábil I

Ciências
Contábeis

7.2

Laboratório Contábil II

Ciências
Contábeis

Terça-feira /
18h30min às
22h00min

7.3

Tópicos Especiais II

Ciências
Contábeis

Quinta-feira /
18h30min às
22h00min

Graduação
em
Prática fiscal e contábil de empresas (industriais, comerciais e/ou
Ciências Contábeis e
prestadora de serviços). Com aplicação de técnicas convencionais e
mestrado em áreas
informatizados.
afins.
Graduação
em
Prática fiscal e contábil de empresas (industriais, comerciais e/ou
Ciências Contábeis e
prestadora de serviços) com aplicação de técnicas convencionais e
mestrado em áreas
informatizados.
afins.
Graduação
em
Temáticas de conteúdo: Contabilidade Ambiental, Balanço Social, Ciências Contábeis e
Contabilidade Rural, ITG 1000, ITG 2000.
mestrado em áreas
afins.
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5 horas

5 horas

5 horas

Área: Educação (08 vagas)
CÓDIGO
DE
VAGA

DISCIPLINA PREVISTA

CURSO

8.1

Didática I

Pedagogia

8.2

Linguagem e
Alfabetização I

Pedagogia

8.3

Educação de Jovens e
Adultos

Pedagogia

Docência em EJA I
8.4

Pedagogia
Docência em EJA II

DIA DA
SEMANA E
EMENTA
HORÁRIO
PREVISTO
Segunda-feira Trajetória histórica da Didática. Tendências pedagógicas na prática
/ 18h30min às escolar. Didática e Pedagogia. A relação professor-aluno. Desafios
22h00min
contemporâneos para a docência.
Concepções de linguagem. Da escrita icônica ao sistema de escrita
alfabético/ortográfico. Oralidade e escrita. Métodos de alfabetização no
Sexta-feira /
Brasil. Leitura como decodificação e leitura como produção de sentido.
18h30min às
Alfabetização e letramento. Análise da produção escrita de crianças em
22h00min
processo inicial de alfabetização. Diretrizes Curriculares para o processo
de alfabetização. Planejamento de ações para a alfabetização.
Dimensões históricas, filosóficas e políticas da educação de jovens e
adultos. As bases sociais e epistemológicas do conhecimento. O legado
Sexta-feira / e a contribuição de Paulo Freire na alfabetização de adultos. A natureza
18h30min às dos estilos cognitivos na construção do conhecimento escolar e não
22h00min
escolar. Pedagogia de Projetos como alternativa para o ensinoaprendizagem na educação de jovens e adultos e possibilidade de
reconstrução do conhecimento.
Princípios, políticas e práticas educativas formais para jovens e adultos
Quarta-feira / (governamentais
e
não-governamentais)
alternativas
e/ou
18h30min às complementares à educação escolar. Análise crítica do caráter
20h10min
conservador, reformador ou transformador das diferentes experiências da
Educação de Jovens e Adultos.
A Educação de Jovens e Adultos nas instituições escolares e não
Segunda-feira escolares. Os supletivos, os programas formais para meninos e meninas
/ 18h30min às de rua, as atividades educacionais formais desenvolvidas por instituições
20h10min
não governamentais: associações de classe, de gênero, de etnia; igrejas,
sindicatos.
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ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Sexta-feira /
18h30min às
20h10min

Alfabetização Ensino
Fundamental I
8.5

Pedagogia
Sexta-feira /
20h20min às
22h00min

Alfabetização Ensino
Fundamental II

8.6

Didática e Currículo

8.7

Educação, Mídias e
Tecnologias

8.8

Currículo da Educação
Básica II (Ensino
Fundamental)

Ciências da
Religião

Sexta-feira /
18h30min às
22h00min

Pedagogia

Quarta-feira /
18h30min às
22h00min

Pedagogia

Quinta-feira /
18h30min às
22h00min

Fundamentos teórico-metodológicos do processo de alfabetização. Da
escrita icônica ao sistema de escrita alfabético/ortográfico. Análise da
concepção de escrita de crianças em processo de alfabetização.
Alfabetização e letramento. Métodos de Alfabetização. Planejamento de
ações para alfabetização.
Linguagem como interação verbal. Oralidade e escrita. O “erro” na escrita
inicial. Leitura como decodificação e leitura como produção de sentido.
Análise de textos escritos por sujeitos em processo de alfabetização.
Diretrizes curriculares para o processo de alfabetização. Planejamento de
ações para alfabetização.
Currículo: concepções e características. O currículo como construção
social e como seleção cultural. As diferentes concepções de currículo e
didática nos processos de aprendizagem. A didática na formação
docente. Pensamento pedagógico brasileiro. O trabalho pedagógico:
multiplicidade e especificidade. Organização e desenvolvimento do
trabalho docente. Planejamento e avaliação educacional. O currículo e a
didática da escola pública frente à diversidade cultural. Aspectos didáticos
da prática docente em ensino religioso.
Marcos históricos das técnicas e da tecnologia e vínculos com a
educação; relações entre tecnologia, ciência e educação hoje; tecnologias
contemporâneas na educação formal e não formal; políticas públicas de
ciência e tecnologia e os softwares livres: utilização de plataforma
multimídia aberta para atividades pedagógicas com ênfase em tópicos
para ensino na Educação Básica.
Escola, currículo e organização dos conhecimentos. O currículo nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental: bases conceituais e os documentos
oficiais Nacionais (Parâmetros Curriculares, Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Anos Iniciais, Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de nove anos). As Propostas Curriculares no âmbito
Municipal e Estadual. Currículo, Planejamento e projetos de trabalho.
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Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Graduação
em
Pedagogia e mestrado
em áreas afins.

5 horas

Área: Matemática (01 vaga)
CÓDIGO
DE
VAGA

9.1

DISCIPLINA PREVISTA

Docência em Matemática

CURSO

Pedagogia

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO
Quarta-feira /
18h30min às
22h00min

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

A matemática como linguagem, conhecimento dinâmico, histórico e
cultural. A estrutura do conhecimento matemático, processos mentais Graduação
em
básicos da aprendizagem lógico matemática e alfabetização em Matemática e mestrado
matemática. Ensaios teórico-reflexivos sobre currículo e metodologias de em áreas afins.
ensino de matemática para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental.

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

5 horas

Área: Educação Especial (01 vaga)
CÓDIGO
DE
VAGA

DISCIPLINA PREVISTA

CURSO

Libras
10.1

Pedagogia
Tópicos em Educação
Especial

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO
Quinta-feira /
20h20min às
22h00min
Quinta-feira /
18h30min às
20h10min

EMENTA
História da educação do Surdo. Abordagens Metodológicas. Introdução à
Língua de Sinais. Gramática da Língua de Sinais. Legislação. Expressão
corporal. Política de educação inclusiva.
Deficiência como fenômeno socialmente construído. Normalidade e
deficiência: discriminação e diferença. Estigma e identidade. Evolução
histórica da Educação Especial no Brasil. A pessoa portadora de
deficiência e as constituições. Estrutura e funcionamento da Educação
Especial.

Rua Silvia Maria Fabro, 97 - Kobrasol - São José – Santa Catarina - Brasil - CEP: 88.102.130
Fone: (48) 3259-1945 – www.usj.edu.br

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

Graduação
Pedagogia
especialização
áreas afins.

em
e
em

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

5 horas

Área: Economia (01 vaga)
CÓDIGO
DE
VAGA
11.1

DISCIPLINA PREVISTA

Economia II

CURSO

Administração

DIA DA
SEMANA E
HORÁRIO
PREVISTO
Quinta-feira /
18h30min às
22h00min

EMENTA

ÁREA DE
FORMAÇÃO EXIGIDA

Graduação
em
Macroeconomia. Política econômica. Mercado de Capitais. Teoria
Economia e mestrado
Monetarista. Crescimento e desenvolvimento econômico. Tendências.
em áreas afins.
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CARGA
HORÁRIA
SEMANAL
5 horas

