FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL
Mantenedora: Associação Educacional de Coromandel
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2018
Dispõe sobre abertura do Processo Seletivo para contratação de Docentes para
Disciplinas da Educação Superior.
A Direção Geral e Coordenação de Recursos Humanos da Faculdade Cidade de Coromandel – FCC,

TORNAR PÚBLICO O PROCESSO
DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES.
no uso de suas atribuições, vem por meio deste,

1- Das especificações do Processo Seletivo:

1.1- O Processo Seletivo visa contratar docentes para disciplinas oferecidas nos cursos: Medicina
Veterinária, Engenharia Agronômia e Educação Física
1.2- Serão oferecidas as seguintes vagas em Regime de Hora/Aula;

Curso: MEDICINA VETERINÁRIA
VAGA por disciplina (uma)

1ª – MEDICINA DE ANIMAIS SELVAGENS
Carga Horária Teórica (CHT):20

Carga Horária Prática (CHP):20

Ementa: Estudos das principais afecções que acometem aves, répteis e mamíferos selvagens de vida livre e
em cativeiro. Enfermidades nutricionais e metabólicas. Diagnóstico clínico dos diversos sistemas. Noções de
enfermidades infecciosas de importância na medicina de animais selvagens Hematologia Clínica e Bioquímica
Clínica nas diferentes espécies selvagens.
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2ª - NUTRIÇÃO ANIMAL
Carga Horária Teórica (CHT): 80

Carga Horária Prática (CHP): 00

Ementa: Introdução à ciência da nutrição animal. Avaliação dos alimentos. Digestão comparada.
Metabolismo dos nutrientes importantes na nutrição animal. Caracterização dos alimentos. Minerais.
Vitaminas e aditivos. Ingestão de Alimentos. Formulação de rações para animais domésticos. Técnicas de
laboratório para análise de alimentos.

3ª - AVICULTURA
Carga Horária Teórica (CHT): 20

Carga Horária Prática (CHP): 20

Ementa: Introdução à avicultura. Noções anatômicas e fisiológicas das aves. Estrutura do ovo: desinfecção e
incubação. Criação de matrizes pesadas. Criação de frango de corte. Criação de poedeiras. Melhoramento
genético das aves. Instalações e bem estar na avicultura. Conceitos básicos da medicina aviária. Principais
enfermidades das aves. Técnicas de diagnóstico, prevenção e tratamento das mesmas.

4ª - ORNITOPATOLOGIA
Carga Horária Teórica (CHT): 20

Carga Horária Prática (CHP): 20

Ementa: Conceituação da avicultura brasileira. Mecanismos de defesa e imunidade das aves. Vacinas e
vacinações. Etiologia, patogenia, patogenicidade, sinais clínicos, diagnóstico clínico e laboratorial,
epizootiologia e profilaxia e tratamento das principais doenças virais, fúngicas, bacterianas e parasitárias
relacionadas à avicultura.
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5º - OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA
Carga Horária Teórica (CHT): 20

Carga Horária Prática (CHP): 20

Ementa: Aplicação de princípios básicos sobre manejo, reprodução e melhoramento genético dos ovinos e
caprinos. Estudos das principais raças, visando a criação racional e econômica das espécies. Instalações,
equipamentos e bem estar animal na criação de ovinos e caprinos.

6º - EQUINOCULTURA
Carga Horária Teórica (CHT): 20

Carga Horária Prática (CHP): 20

Ementa: Origem e domesticação dos equinos. Classificação zoológica dos equinos. Os equinos na América.
Os equinos no Brasil e América do Sul. Formação do rebanho nacional. Estatísticas do rebanho nacional.
Ezoognósia e Julgamento dos Equinos. Classificação dos equinos. Ezoognósia e Julgamento do cavalo de
sela. Estudo morfológico-funcional do exterior. Andamentos. Pelagens dos equinos. Principais raças criadas
no Brasil e no mundo. Alimentos e alimentação. Formação e dimensionamento de pastagens. Enfermidades
ortopédicas de equinos em crescimento. Ferrageamento e casqueamento. Tópicos básicos da reprodução.
Doma e adestramento. Produção de muares/estudo comparativo do desempenho dos muares e das raças de
tração. Exploração econômica dos equinos. Planejamento e formação de haras. Instalações e bem estar animal
na equinocultura. Gerenciamento e propriedades rurais dedicadas à equinocultura. Comercialização.
Exportação e importação.
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7º - BOVINOCULTURA DE CORTE
Carga Horária Teórica (CHT): 20

Carga Horária Prática (CHP): 20

Ementa: Origem dos bovinos. Produção de carne no Brasil e no mundo. Consumo, importação e exportação
de carne. Zonas, sistemas e etapas de criação. Seleção em gado de corte. Fatores que influenciam a eficiência
em Gado de Corte. Cruzamento entre raças. Raças de bovinos de corte e melhoramento genético.
Determinação da Idade pela Cronometria Dentária; Exterior. Classificação e Tipificação de Carcaças.
Técnicas especiais de manejo e bem estar em gado de corte.

8º - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E PRÁTICAS ANESTÉSICAS DE RUMINANTES

Carga Horária Teórica (CHT): 40

Carga Horária Prática (CHP): 40

Ementa: Conceitos básicos de cirurgia. Contenção física empregada em cirurgia a campo. Assepsia e
antissepsia. Tratamento cirúrgico de diferentes enfermidades em bovinos, ovinos e caprinos. Afecções
clínicas e cirúrgicas da pele e anexos, olhos, ouvidos, aparelhos respiratório, digestivo, circulatório,
geniturinário, sistema nervoso, músculo esquelético, endócrino, sangue, órgãos hematopoiéticos e glândula
mamaria. Preparo cirúrgico de rufiões. Uso de drogas pré-anestésicas e anestésicas preocupando
principalmente com as técnicas de suas administrações para abolir a dor na sua expressão mais ampla durante
o pré, trans e pós-operatório.
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Curso: ENGENHARIA AGRONÔMICA
VAGA por disciplina (uma)

1º - MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA

Carga Horária Teórica (CHT): 30

Carga Horária Prática (CHP): 10

Ementa: Comunidade microbiana do solo (Processos microbiológicos e bioquímicos no solo; Fatores que
afetam a microbiota do solo; Interações biológicas na rizosfera); Bactérias, ctinomicetos, fungos, leveduras,
vírus e algas de interesse agrícola (diversidade e mecanismos de ação). Métodos de inoculação. Técnicas
microbiológicas. Inoculação de sementes de leguminosas.

2º - FITOPATOLOGIA APLICADA

Carga Horária Teórica (CHT): 60

Carga Horária Prática (CHP): 20

Ementa: Quantificação de doenças de plantas, métodos de controle de doenças de plantas, doenças da soja,
doenças do feijoeiro, doenças do milho, doenças do sorgo, doenças do algodoeiro, doenças das principais
hortaliças, doenças da cana-de-açúcar, doenças do arroz, doenças do cafeeiro, doenças dos citros, doenças das
principais fruteiras, doenças do trigo.
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Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA
VAGA por disciplina (uma)

1º - MUSCULAÇÃO

Carga Horária Teórica (CHT): 40

Carga Horária Prática (CHP): 40

Ementa: Metodologia e objetivos da Musculação. Manuseio de equipamentos. Fundamentos fisiológicos da
musculação. Treinamento de exercícios resistidos: volume, intensidade e duração na aquisição de resistência,
força, potência e hipertrofia muscular. Finalidades da musculação: promoção de saúde, aptidão física e
estética. Musculação para diferentes faixas etárias. Musculação para populações especiais. Individualização
da avaliação e da prescrição do treinamento.

2-

Da Inscrição:

2.1- As inscrições serão realizadas no período de 30 Outubro de 2017 a 30 de Novembro de 2017, na
recepção da Faculdade Cidade de Coromandel, situada a Av. Adolfo Timóteo da Silva, 433 – Bairro
Brasil Novo, Coromandel (MG), no período de 08h às 20h. A inscrição poderá ser realizada de forma
presencial ou por meio de correspondência, em envelope lacrado contendo os documentos requeridos
para a inscrição e enviados no endereço citado acima com aviso de recebimento (AR). Será
considerada, para fins de validade da inscrição, a data de postagem carimbada pela agência dos
correios, devendo esta, coincidir com o período de inscrições previsto neste Edital e ter sido recebida
até a data de encerramento das mesmas. Não havendo responsabilidade da FCC ou de seus servidores
por atrasos e/ou extravios ocorridos na entrega postal. A responsabilidade pelo envio da documentação
completa requerida para inscrição é exclusiva do candidato. A falta de qualquer documento obrigatório
implica a não validade da inscrição.
2.2- São requisitos para a inscrição:
2.2.1- Ficha de Inscrição com preenchimento obrigatório deverá ser impressa, conforme em Anexo,
assinada pelo candidato e anexada aos demais documentos;
2.2.2- Cópia autenticada da Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento e
Certificado Alistamento Militar (homens);
2.2.2- 2 fotos 3x4 recentes;
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2.2.2- Currículo Lattes atualizado, acompanhado dos documentos de comprovação (trabalhos
publicados);
2.2.3- Cópia autenticada em cartório do diploma de curso de graduação e cópia do respectivo
histórico escolar de que conste disciplina relacionada com a área objeto do presente Processo
Seletivo;
2.2.4- Cópia autenticada em cartório do certificado de especialização, mestrado ou doutorado e
cópia respectivo do histórico escolar;
2.2.5- Ao candidato Graduado não será permitida a inscrição, sendo a titulação mínima requerida Pósgraduação Latu Sensu – Especialização.
2.2.5- No caso de candidato estrangeiro, é obrigatória a apresentação de cópia autenticada do visto de
permanência, sem o qual não será permitida a inscrição.

3- Da Seleção:
3.1- O processo se dará em duas etapas, sendo a primeira etapa eliminatória e a segunda classificatória.
3.1.1- A primeira etapa: análise de Currículo Lattes e dos documentos comprobatórios.
3.1.2 - A segunda etapa: aula expositiva para a banca examinadora, e entrevista no período de 01 a 05
de Dezembro de 2017.
A convocação dar-se-á com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
O tema é pertinente à disciplina escolhida pelo candidato e será encaminhado para o e-mail informado
na ficha de inscrição do Processo Seletivo.
Observações:





A apresentação com duração de 20 minutos: sendo 5 minutos para o candidato apresentar
oralmente um breve resumo do seu currículo e apresentar, por escrito, o plano de aula e 15 minutos
de aula em que serão considerados os itens didático-pedagógicos evidenciados pelo candidato,
articulando o plano de aula e aula propriamente dita;
O candidato terá à sua disposição equipamento audiovisual;
O candidato deverá comparecer ao local da realização do teste com antecedência de 10 minutos,
operando-se sua desclassificação do Processo Seletivo em caso de atraso.

4- Do Resultado:
O resultado será comunicado no dia 07 e 08 de dezembro de 2017 pelo setor de Recursos Humanos
por contato telefônico e ou e-mail.
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5- Das Disposições Gerais:
5.1- Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos
deste Edital e a regulamentação pertinente ao Processo Seletivo;
5.2- O candidato classificado no Processo Seletivo, se convocado. A data de início das atividades será
dia 01 de Fevereiro de 2018.
5.3- O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que o motivo superveniente ou
relevante assim o exigir, sem que isso venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos
interessados;
5.4- O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 06 (seis) meses;
5.5- O Processo Seletivo de que trata este Edital está regulamentado pela Lei 8745/93 e pela Lei
9849/99.
5.6- Não será concedido pedido de revisão de qualquer uma das etapas do Processo Seletivo.
5.7- O candidato que não se apresentar nos períodos previstos estará automaticamente desclassificado
do Processo de Seleção.
5.8- Os casos omissos serão resolvidos pela Excelentíssima Sra. Diretora Geral.
Outras Informações:
Para orientação, dúvidas sobre o Processo de Seleção entrar em contato com o Setor de Recursos
Humanos: (34) 3841-3405.

Coromandel/MG, 30 de Outubro de 2017.
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