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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DOCENTE 

 

A Pró-Reitoria de Graduação do Centro Universitário Redentor, no uso de suas atribuições 
regimentais e estatutárias, em ato conjunto com Pró-Reitoria Administrativa e Financeira, com 
vistas a contratação imediata e preenchimento de vaga, tornam pública a realização de processo 
seletivo de Professor de Ensino Superior para a disciplina constante no ANEXO I.  

 

1. São requisitos à candidatura: 

a) Ter diploma de graduação em instituição oficial brasileira ou se estrangeira, com 
revalidação pelas autoridades brasileiras, na área de competência da disciplina a ser 
ministrada; 

b) Ter titulação mínima de Especialista, com certificado de pós-graduação lato sensu, de 
acordo com o estabelecido na Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001, expedido por 
instituição oficial brasileira, ou se estrangeira, com revalidação pelas autoridades 
brasileiras; 

c) Demonstrar domínio nos temas constantes da ementa da disciplina, capacidade e potencial 
para realizar atividades de ensino e outras atividades acadêmicas de maneira independente 
e cooperativa. 

 

2. As inscrições serão realizadas entre os dias 04/07/2022 a 12/07/2022. Os candidatos deverão 

enviar os seguintes documentos para o e-mail rh.curriculos@uniredentor.edu.br, com cópia 

para renata.sousa@uniredentor.edu.br  com o nome da vaga pretendida: 

 

a) Curriculum Vitae modelo Lattes – CNPq, atualizado;  
b) Portfólio;  
c) Diploma de Graduação e Certificado/ Diploma de comprovação da titulação informada; 
d) Proposição de um plano de ensino para a disciplina pretendida observando o semestre 

letivo (20 semanas) prevendo duas datas de avaliação e com uma proposta de avaliação. 

 

3. Será constituída uma Comissão de Avaliação para o fim específico do processo seletivo 

composta por três membros, selecionados pela Pró-Reitoria de Graduação. O processo seletivo 

será realizado em duas etapas, a saber: 

a) Primeira Etapa: Análise de currículos, portfólios e planos de ensino. 
b) Segunda Etapa: Aula-prova e entrevista. 

 
3.1. A aula-prova terá duração de 15 minutos e serão avaliados tanto o conteúdo, as formas de 

apresentação e comunicação, quanto a adequação ao projeto pedagógico. 
3.2. A entrevista terá duração de 30 minutos e serão avaliados a disponibilidade do candidato, a 

sua intenção de interagir com as demais disciplinas do curso, bem como, sua experiência 
profissional e/ou acadêmica.  
 

4. O presente Edital destina-se a cadastro de reserva, sendo certo que a participação no certame e 
sua aprovação não assegura ao candidato direito à contratação que fica condicionada à aprovação 
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pela Pró-Reitoria de Graduação na forma da Portaria nº 55, de 04 de outubro de 2017, à oferta de 
vagas e a abertura de turmas. 

 

5. O processo de seleção observará o seguinte cronograma: 

a) 04 de julho de 2022 – Divulgação do edital. 
b) 12 de julho de 2022 – Prazo final para envio das inscrições. 
c) 14 de julho de 2022 - Divulgação dos aprovados na primeira etapa e quadro de horários 

para provas de aula e entrevistas. 
d) 19 de julho de 2022 – às 10h Aulas testes para selecionados na primeira etapa e 

entrevistas. 
e) 21 de julho de 2022 - Resultado final da seleção. 
f) 25 de julho de 2022 – Entrega de documentos. 

 

6. O processo de seleção será regido pelas regras contidas neste edital, pelas normas institucionais 
– Regimento Interno, Estatuto e normas administrativas e à legislação vigente. Os casos omissos 
serão tratados pela Congregação. 

 

  

 
 
 

Aline Gama Cunha Carvalho 
Pró-Reitora de Graduação 
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ANEXO I: Quadro de ementas, cargas horárias e titulação exigida. 

 
DISCIPLINA:  
 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
Cursos atendidos: PSICOLOGIA 
 
Titulação Exigida: Graduação em Psicologia. Especialização em Psicologia Experimental ou Análise 
do Comportamento. Desejável mestrado na área. 
  
Carga Horária: 60h Créditos: 04 
 
Ementa: Conceito de método experimental. A noção de experimentação em psicologia. Análise 
experimental do comportamento. Modelos em psicologia: procedimentos, conceitos e princípios. 
Ciência e comportamento humano, condicionamento operante, condicionamento pavloviano. 
Delineamentos experimentais e controle das variáveis em uma pesquisa. 
 

Bibliografia Básica: 
 

1. OLIVEIRA, ARMANDO LUÍS DINIS MÓNICA. O Teórico, o Virtual e o Experimental: Sobre o 
Estatuto da Teoria na Psicologia. 01/01/1996 Language: Portuguese, Base de dados: RCAAP 
Disponível em: https://eds.p.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=f4290f8a-8866-
4278-ba8a-
423102fac567%40redis&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=rca
ap.10316.1019&db=edsrca Acesso em: 10/05/2022 

 
2. SUZUKI, MÁRCIO. Os desdobramentos da psicologia experimental em Moritz, Kant e 

Kierkegaard. In: DoisPontos; v. 17, n. 1 (2020): Experiências da Alma: os desenvolvimentos 
da psicologia empírica wolffiana no séc. XVIII ; UFPR Language: Portuguese, Base de dados: 
BASE Disponível em: https://eds.p.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=f4290f8a-
8866-4278-ba8a-
423102fac567%40redis&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=eds
bas.A9849E16&db=edsbas Acesso em: 10/05/2022 

 
3. GOSCH, A. C. Neurociência e comportamento humano [recurso eletrônico]/ Curitiba: 

Contentus, 2020. 80p. Disponível em: 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/185242/pdf/0?code=25NUZjgM6cOZ
xUZqArXOv4XIu6qAc6xpNDfdMSLISFseHR/8ibMc+fMwSmLubdZm3QWYU7UUO4Yjv5iALOq
UGw== Acesso em: 10/05/2022 

 
 

Bibliografia Complementar: 
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1. DE-FARIAS, Ana Karina C. R. (org). Análise comportamental clínica: aspectos teóricos e 
estudos de caso. Porto. Alegre: Artmed, 2010. 

2. FACION, José Raimundo. Transtornos do desenvolvimento e do comportamento. 
Intersaberes, 2013. Ebook. 

3. KAPLAN, Harold I. Compêndio de psiquiatria: Ciências do comportamento e psicologia 
clínica. São Paulo: Artmed, 2007. 

4. NASCIMENTO, Ferando Gomes. Medicina comportamental. Manole, 2014. Ebook. 
5. SILVARES, Edwiges F.M.(ORg.). Estudo de caso em psicologia comportamental infantil. 

Papirus, 2015. Ebook. 

 
 


