Escola Superior da Amazônia
A ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA - ESAMAZ, no uso de suas atribuições
regimentais e regulamentares, torna pública a abertura de inscrições ao Processo
Seletivo para o provimento do cargo de Professor na Carreira do Magistério Superior,
de acordo com o quadro a seguir:

Cursos
Curso de Farmácia
Curso de Farmácia
Curso de Farmácia

ÁREA DE CONHECIMENTO
/MATÉRIA

VAGAS

Cadastro de
reserva
Gestão e empreendedorismo Cadastro de
farmacêutico
reserva
Controle e a garantia da
Cadastro de
qualidade de insumos
reserva
Tecnologia farmacêutica

1. DOS REQUISITOS:
1.1 - O candidato deve ter:
1.1.1 - Título de doutor ou mestre;
1.1.2 - Disponibilidade para ministrar aulas no período noturno e/ou diurno nos
horários estabelecidos pela coordenação do curso;
1.1.3 - Currículo lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos
acadêmicos, relação de experiência profissional, atividades de magistério superior e
realizações científicas, técnicas, culturais, humanísticas ou artísticas.
1.2. - Os diplomas e/ou certificados dos títulos apresentados deverão satisfazer as
seguintes exigências:
1.2.1 - Tenham sido obtidos em Programas de Pós-Graduação reconhecidos pelo
Conselho Nacional de Educação;
1.2.2 - Tenham sido regularmente revalidados no Brasil, quando expedidos por
instituições estrangeiras.
1.3 – Além do título de doutor ou mestre, o candidato que desejar concorrer às
áreas de conhecimento “Tecnologia farmacêutica” e “Gestão e empreendedorismo
farmacêutico” precisará ter o título de bacharel em farmácia.
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2. DA INSCRIÇÃO
2.1 - O candidato deverá enviar o Currículo Lattes para o E-mail
natashagalucio@gmail.com, das 08h da manhã do dia 18 de janeiro de 2018 até as 12h
da manhã do dia 19 de janeiro de 2018, ocasião em que será realizada a análise e
arquivamento no banco de dados da Instituição.
2.2 – O candidato deverá informar no título do e-mail seu nome completo e qual
área irá concorrer ao pleito.
3. DA SELEÇÃO
3.1 – A seleção será composta ainda de:
3.1.1 - Uma avaliação curricular.
3.1.2 – Uma avaliação didático-pedagógica
3.1.2.1 – A avaliação didático-pedagógica constará de aula expositiva com
duração de 15 (quinze) minutos.
3.1.2.2 - Para a elaboração da aula expositiva o candidato deverá verificar o tema
sorteado que será publicado na homologação das inscrições deferidas. Os possíveis
temas que serão sorteados estão no ANEXO I. A Avaliação da banca será feita conforme
ANEXOII.
3.1.2.3 - Antes de iniciar a prova didática o candidato deverá entregar uma via do
currículo lattes com suas respectivas comprovações, o descumprimento deste item
incorrerá em desclassificação do candidato.
3.1.2.4 - Ao iniciar a prova didática, o candidato deverá fornecer o plano de aula a
cada um dos integrantes da banca examinadora, que será composta por 03 (três)
membros.
3.1.3 – Uma entrevista que ocorrerá em seguida a avalição didático-pedagógica.
3.2 – A avaliação curricular, a prova didático-pedagógica, bem como a entrevista,
serão eliminatórias.
3.3 - O processo de seleção será organizado pela Coordenação do Curso de
Farmácia, constituindo uma Comissão de Avaliação Docente, composta de 03 (três)
membros, responsáveis pelo julgamento e classificação dos candidatos, seguindo o
cronograma conforme ANEXO III.
3.4 - Todos os candidatos deverão estar presentes no local da prova no horário
determinado para o início da mesma, não sendo permitido a nenhum candidato assistir
a prova dos demais concorrentes.
3.5 - A ausência do candidato a qualquer etapa do concurso implicará na sua
eliminação.
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3.6 - Os resultados finais dos concursos serão divulgados em até sete dias úteis
após a realização da última prova.
3.7 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para qualquer uma das
provas.
3.8 – Os candidatos que realizarão a prova didático-pedagógica deverão
apresentar, no ato de sua apresentação, o Currículo lattes atualizado e comprovado
impresso, além das 03 (três) vias dos seu plano de aula.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Observado o número de vagas existentes ou que venham a existir, o
aproveitamento dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem decrescente de
classificação.
4.2 O prazo de validade do concurso será 01 (um) ano a contar da data de sua
homologação, podendo ser prorrogado a critério da ESAMAZ por igual período.
4.3 - Não há obrigatoriedade de a seleção preencher todas as vagas ofertadas;
4.4 - A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação, nem
impede a realização de novo processo seletivo, conforme decisão da Coordenação do
Curso de Farmácia da ESAMAZ.
4.5 - Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a
documentação necessária para a contratação, prevista na regulamentação da IES.
4.6 - Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, facultase à Coordenação do Curso de Farmácia a convocação de novos candidatos com
classificações posteriores para o provimento das vagas previstas nesse Edital.
4.7 - A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita
aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas instruções
específicas que o acompanham, não podendo, portanto, o candidato alegar
desconhecê-las;
4.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora de cada
matéria, nomeada com base na legislação pertinente.

Belém, 17 de janeiro de 2018.

Natasha Costa da Rocha Galucio
Coordenadora do Curso de Farmácia
ESAMAZ – Escola Superior da Amazônia
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ANEXO I
Temas para Avaliação didática de acordo com a disciplina selecionada

1 - Tecnologia farmacêutica
Procedimentos técnicos utilizados na indústria farmacêutica. Produção industrial e semiindustrial de medicamentos. Incorporação de tecnologia para a produção de
medicamentos. Tecnologia dos injetáveis. Material de acondicionamento. Tecnologia
dos colírios. Tecnologia das emulsões. Equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL). Estabilidade
das emulsões. Causas de instabilidade dos sistemas heterogêneos. Tecnologia das
suspensões. Estabilidade física das suspensões. Tecnologia dos pós. Tecnologia dos
comprimidos. Propriedades dos polímeros. Processos de revestimento. Tecnologia das
drágeas. Tecnologia farmacêutica de última geração.
2 – Gestão e empreendedorismo farmacêutico
Teorias de administração aplicadas à Farmácia. Estrutura organizacional. Ferramentas
da administração. Planejamento, organização, direção e controle. Meios e instrumentos
do processo de trabalho gerencial: recursos humanos, recursos materiais, recursos
físicos, sistema de informação, planejamento, processo decisório e processo de
mudança. Segurança no trabalho. Aspectos físicos e arquitetônicos de estabelecimentos
de saúde. Gestão de resíduos de serviços de saúde.

3 - Controle e a garantia da qualidade de insumos
Evolução do conceito de controle de qualidade biológico em produtos farmacêuticos,
correlatos e cosméticos. Sistemas de gestão de qualidade. Boas práticas de fabricação.
Resoluções da ANVISA. Garantia de qualidade. Controle estatístico de qualidade e
auditoria interna. Contaminação microbiana em produtos farmacêuticos, correlatos e
cosméticos. Processo produtivo e boas práticas de fabricação no controle de
contaminação. Análise da qualidade microbiana de produtos não estéreis e controle de
produtos estéreis. Testes de esterilidade e pirogênios. Eficácia de conservantes.
Dosagem microbiológica de antibióticos e fatores de crescimento. Ensaios toxicológicos
e de inocuidade.
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ANEXO II

ESAMAZ
Ficha de Avaliação Individual da Prova Didática
(ENTREGA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE AULA)
Curso
Identificação
Nome do candidato
Disciplina/área
Tema da aula
Data
Itens de Avaliação da Prova Didática
0,0 a 2,0 pontos


Plano de Aula





Clareza na redação dos elementos do plano (ortografia, regras de
formatação bibliográfica adequadas); atualização e pertinência das
referências utilizadas.
Pertinência dos objetivos propostos com o tema da aula.
Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo
estabelecido no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais
poderá atuar.
0,0 a 5,0 pontos

Aspectos didático-metodológicos







Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano,
desenvolvendo a aula no tempo previsto e demonstrando domínio
do conteúdo e segurança na exposição.
Situa o tema no seu contexto de produção, relaciona-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural
dos estudantes, e utiliza, direta ou indiretamente, as referências
indicadas no plano.
Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza
na comunicação, além de utilizar de maneira correta a
terminologia e os conceitos da área.
0,0 a 1,0 pontos

Emprego apropriado dos recursos didáticos




Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida, como meio auxiliar na abordagem e compreensão do
tema da aula.
Demonstra habilidade no uso dos recursos escolhidos.
0,0 a 2.0 pontos

Arguição



Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.

Defende e argumenta suas ideias com coerência.
Pontuação da Prova Didática
ITEM

NOTA

Plano de Aula - Justificativa/Comentários
Aspectos didático-metodológicos - Justificativa/Comentários
Emprego apropriado dos recursos didáticos - Justificativa/Comentários:
Arguição - Justificativa/Comentários:
TOTAL DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS ITENS
Nome do Examinador
Assinatura do Examinador
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ANEXO III
Cronograma do processo Seletivo

ATIVIDADE

DATA

Inscrição (Envio do Currículo

18 a

Lattes atualizado)

19/01/17

Resultado da homologação
das inscrições

Realização da Avaliação
didática e Entrevista

HORA
Das 08h
até às
12h
A partir

21/01/18

das
10:00h

À DEFINIR

-

LOCAL
E-mail:
natashagalucio@gmail.com
Quadro de avisos das
coordenações da ESAMAZ
campus Municipalidade
e/ou site da ESAMAZ
ESAMAZ campus
Municipalidade
Quadro de avisos das

Resultado Final

25/01/18

A partir

coordenações da ESAMAZ

das 20h

campus Municipalidade
e/ou site da ESAMAZ

6

