EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DE PROFESSORES
ORIENTADORES PARA O CENTRO DE PESQUISA - CP
Prezados colaboradores, está aberto o presente Edital de seleção para 25 novos orientadores para
a composição corpo docente do Centro de Pesquisa (CP) das unidades FASI, FUNORTE, SÃO LUÍS, e
SÃO NORBERTO relativo ao 2º semestre de 2015. O Centro de Pesquisa só pode acolher professores
que já tenham vínculo empregatício como docente na instituição (que já são contratados para
ministrar aulas na FASI, FUNORTE ou ICS).

Para a submissão à vaga são solicitados os seguintes requisitos:


Comprovante de vínculo docente com um ou mais cursos (contracheque ou carteira de
trabalho).



Disponibilidade para atuação presencial de aproximadamente 3-5 horas em um, ou mais,
Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso do CP (que devem se dar fora do horário de
aulas das turmas orientadas; de segunda à sábado).



Experiência como orientador de projetos de pesquisa (preferencial).



Disponibilidade e interesse para orientação de acadêmicos em sua área de formação,
segundo as linhas de pesquisa disponíveis no Anexo 1.

O vínculo far-se-á pelo período de 1 ano, prorrogável, considerando o acompanhamento dos
projetos de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, desde a elaboração do projeto (TCC I) à submissão a
publicação dos resultados das pesquisas (TCC II).

As atividades contemplam:


Orientação dos trabalhos de acadêmicos.



Prestação de informações para orientações de trabalhos de acadêmicos que buscarem o
CP.



Reuniões/capacitações quinzenais (quintas-feiras às 17h).



Organização da documentação do trabalho orientado (Apêndices A e B).



Atendimento às bancas de TCC (programação agendada com antecedência).



Atendimento ao funcionamento do CP (domínio das normas e prazos das atividades do CP
– manual, apêndices, prazos e datas de submissões).



Publicação dos produtos finais.
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Para a candidatura à vaga solicita-se encaminhamento das informações abaixo ao e-mail da
Gestora do Centro de Pesquisa (Profa. Dra. Kimberly Marie Jones - kimberly.jones@funorte.edu.br) até as
23h59min do dia 15 de agosto de 2015.


Currículo lattes atualizado (mínimo.



Carta de interesse (considerando trajetória de carreira na pesquisa; dias e horários da
disponibilidade, interesse e/ou competência para atendimento de uma, ou mais, linha(s) de
pesquisa – anexo 1, em sua área de formação ou contemplando proposta de contribuição
em linha de pesquisa que apresente domínio).

O resultado das avaliações da primeira etapa será divulgado para os e-mails dos candidatos até o
dia 19/08. A segunda etapa, entrevista, será conduzida no mês de janeiro (agendamento de acordo com
disponibilidade). A contratação se dará a partir de 01 de setembro de 2015.

Montes Claros, 29 de julho de 2015.
Coordenação do Centro de Pesquisa

Anexo 1 - Linhas de Pesquisa por Curso

CURSO

LINHAS DE PESQUISA

Biomedicina FUNORTE







Biomedicina FASI




Administração

Comunicação Social –
Jornalismo
Direito

Enfermagem FUNORTE

Enfermagem FASI

Engenharia Biomedica

Engenharia Civil
Farmácia FUNORTE

























Gestão de Recursos Humanos, Empreendedorismo e Inovação
Gestão Mercadológica, Estratégica e Tecnológica
Gestão da Qualidade e Processos, Materiais e Financeira
Saúde Coletiva: Epidemiologia, sistema público de saúde
Saúde do trabalhador
Exames de análises biológicas e patológicas em Biomedicina
Saúde Coletiva: Epidemiologia, sistema público de saúde
Saúde do trabalhador
Exames de análises biológicas e patológicas em Biomedicina
Mídia, Cultura e Sociedade
Tecnologia e Linguagens da Comunicação
Marketing, Assessoria e Mercado
Redimensionamento dos Direitos Fundamentais e Novos Direitos
Instrumentos Legítimos à Eficácia dos Direitos
A Segurança Jurídica na Área da Saúde
Família em Seu Ciclo Vital
Saúde Coletiva
O Cuidar em Enfermagem no Processo de Desenvolvimento Humano
Família em Seu Ciclo Vital
Saúde Coletiva
O Cuidar em Enfermagem no Processo de Desenvolvimento Humano
Biomecânica, Reabilitação e Tecnologia Assistiva Dispositivos Médicos e
Instrumentação Biomédica
Sistemas Computacionais aplicados à Saúde
Engenharia Clínica e Gestão em Saúde
Construção Civil
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Materiais, Técnicas e Gestão Inovadores
Assistência Farmacêutica
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Farmácia FASI

Letras

Medicina Veterinária

Nutrição FUNORTE

Nutrição FASI

Odontologia























Pedagogia





Psicologia FUNORTE





Psicologia FASI




Serviço Social






Doenças Infectocontagiosas
Saúde Pública
Assistência Farmacêutica
Doenças Infectocontagiosas
Saúde Pública
Linguística Aplicada a área de Língua Portuguesa e/ou Língua Espanhola
Literatura e suas Vertentes Portuguesa, Brasileira, Africana e/ou Indígena
Literatura Brasileira
Epidemiologia e Promoção da Saúde
Diagnóstico e Tratamento de Agravos
Reprodução e Produção Animal
Nutrição Social
Nutrição Clínica
Nutrição Esportiva
Nutrição Social
Nutrição Clínica
Nutrição Esportiva
Saúde Coletiva (envolvimento SUS e atenção primária a saúde bucal)
Odontologia (envolvimento de todas as especialidades de abrangência
técnica e cenários de práticas)
Diagnóstico das lesões do complexo maxilo mandibular
Docência, planejamento e gestão em espaços escolares e não escolares
Didática e Novas Tecnologias
Políticas Públicas e Avaliação de Atividades Educativas
Investigações diagnósticas, normatização de instrumentos de avaliação
psicológica e avaliação de programas e serviços
Psicologia social e atuação nas políticas públicas
Subjetividade, contemporaneidade e intervenção psicossocial
Investigações diagnósticas, normatização de instrumentos de avaliação
psicológica e avaliação de programas e serviços
Psicologia social e atuação nas políticas públicas
Subjetividade, contemporaneidade e intervenção psicossocial
Questão Social, Direitos Sociais e Serviço Social
Trabalho, Política e Sociedade
Cultura e movimentos sociais

Página 3 de 3

