
      Escola Superior da Amazônia 

 

EDITAL 01/2017 – Coordenação de Farmácia 

 

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 
ÁREA DE CONHECIMENTO 

/MATÉRIA 
VAGAS 

Curso de Farmácia Química Orgânica 01 

Curso de Farmácia Físico-Química 01 

Curso de Farmácia 
Estrutura e Função de 

Órgãos e Sistemas 
01 

 
 

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. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

O candidato deverá enviar A ficha de Inscrição (anexo I) e o Currículo Lattes 

para o E-mail natashagalucio@gmail.com, até as 21h00min do dia 31 de agosto de 

2017, ocasião em que será realizada análise e arquivamento no banco de dados da 

Instituição, especificando no corpo do e-mail para qual vaga irá concorrer ao pleito. 



 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 – A seleção será composta ainda de: 

3.1.1 - Uma avaliação didático-pedagógica que constará de aula expositiva com 

duração de 15 (quinze) minutos. Para a elaboração da aula expositiva o candidato 

deverá escolher um os temas específicos da disciplina, dentre os elencados no 

ANEXO II. Ao iniciar a prova didática, o candidato deverá fornecer a cada um dos 

integrantes da banca examinadora, composta por 03 (três) membros, o respectivo 

plano de aula. 

3.1.2 – Uma entrevista que ocorrerá em seguida a avalição didático-pedagógica. 

3.2 – A prova didático-pedagógica, bem como a entrevista, serão eliminatórias. 

Apenas participarão desta fase, aqueles que preencherem os requisitos mínimos 

exigidos na avaliação do currículo lattes. 

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. 

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, faculta-

se 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, 31 de Agosto de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natasha Costa da Rocha Galucio 
Coordenadora do Curso de Farmácia 

ESAMAZ – Escola Superior da Amazônia 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

      Escola Superior da Amazônia 

 
 
 
 

Ficha de Inscrição 

Nome Completo: 

 

Telefone Residencial: (  )  

Celular: (   ) 

 

Inscrição na disciplina:  

 

Titulação: 

E-Mail de contato:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
Temas para Avaliação didática de acordo com a disciplina selecionada 

 
 
1 - Química Orgânica 

1.1     Consequências da simetria para a reatividade química. 

1.2     Cicloadições e retrocicloadições. 

1.3 Aplicações sintéticas das reações pericíclicas: sínteses enatio ou 

diastereosseletivas. 

 

 

2 – Físico-química 

2.1 Estudo dos Gases. 

2.2 Processos termodinâmicos Físicos e Químicos, e suas aplicações no cotidiano 

do farmacêutico. 

2.3 Cinética Química: O efeito da concentração dos reagentes na velocidade das 

reações químicas. 

 

 

3 - Estrutura e Função de Órgãos e Sistemas 

3.1 Sistema nervoso. 

3.2  Sistema endócrino. 

3.3 Sistema circulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

Cronograma do processo Seletivo 

 

ATIVIDADE DATA HORA LOCAL 

Inscrição (Envio do Currículo 

Lattes atualizado e 

comprovado). 

31/08/17 
Até às 

21:00h 

E-mail: 

natashagalucio@gmail.com 

Resultado da homologação 

das inscrições 
01/09/17 

A partir 

das 9:00h 

Quadro de avisos das 

coordenações da ESAMAZ 

campus Municipalidade 

e/ou site da ESAMAZ. 

Realização da Avaliação 

didática e Entrevista 
01/09/17 

A partir 

das 16h 

ESAMAZ campus 

Municipalidade 

Resultado Final 01/09/17 

A partir 

das 

20:30h 

Quadro de avisos das 

coordenações da ESAMAZ 

campus Municipalidade 

e/ou site da ESAMAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


