EDITAL Nº 002/2019
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES / FUNAM
A Faculdade de Tecnologia do Alto Médio São Francisco - torna público a abertura de inscrições para a seleção de
candidato para o cargo de Professor Assistente no curso de Direito da FUNAM.
I INSCRIÇÃO
1.1

Para se inscreverem os interessados deverão entregar o currículo, devidamente documentado (comprovado)
conforme item 2.1 deste Edital, à Diretoria da instituição, Campus FUNAM, situada à Avenida Jefferson Gitirana,
1.422 Cícero Passo, Pirapora - MG.

1.2

Período de inscrição: 28/11/2018 a 08/12/2018, das 8h às 18h.

1.3

Não serão aceitas documentações enviadas por sedex.

1.4

A inscrição é gratuita.

II ETAPAS DO PROCESSO
2. 1ª Etapa
2.1 - Análises do currículo documentado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Currículo Lattes Atualizado (últimos 6 meses)
Cópia de diploma, devidamente registrado em cartório de conclusão de Graduação.
Certificado devidamente registrado em cartório de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu ou stricto
sensu, na área de formação ou área afim, conforme decisão da vaga.
Produção científica dos últimos 3 anos compatível com a área de conhecimento.
Documentação comprobatória de tempo de magistério no ensino superior (cópia de carteira de trabalho,
declaração, contracheque, entre outros)
Perfil do profissional.

2.2 - Os candidatos selecionados serão notificados pelo e-mail diretoria@funam.com.br e/ou rh@funam.com.br.
2. 2ª Etapa
2.1. Banca de Avaliação Docente.
2.2. Até o dia 11/12/2018, haverá o agendamento de "banca" para a avaliação docente.
2.3 - A banca será realizada no mês de dezembro 2018, em horário e local previamente informado, com a presença da
Coordenação do curso, Professor da área afim e um membro da Diretoria Acadêmica e/ou Diretoria da Unidade.
2.4. Para a participação na banca, o professor receberá ementa do conteúdo e bibliografia relacionada. Deverá selecionar
um trecho da ementa e preparar aula de 20 minutos a ser apresentada para os avaliadores.
2.5 - Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e da apresentação da aula. É de sua inteira
responsabilidade o uso dos recursos audiovisuais ou outros meios, que deverão ser providenciados por ele.
2.6 - Na Banca Examinadora, serão avaliados os seguintes critérios:
a) domínio do tema;
b) espírito crítico;
c) capacidade de organizar e expor ideias a respeito do tema;
d) apresentação do tema com clareza;
e) estabelecimento de relações entre o tema e outros conhecimentos atuais;

f) elaboração e estruturação do Plano de Aula: Objetivos, Conteúdo, Metodologia, Procedimentos de Ensino e Recursos
Didáticos de Ensino e Avaliação;
g) capacidade de motivação: apresentação do conteúdo de forma interessante;
h) capacidade de integração: preocupação com a compreensão do assunto, estabelecendo relações com conteúdos a
serem estudados posteriormente;
i) capacidade de síntese e objetividade acerca do conteúdo em discussão;
j) coerência entre o Plano de Aula apresentado e o desenvolvimento da aula;
l) adequação da exposição ao tempo previsto.
III. QUADRO DE VAGAS
1.

Das vagas
As vagas disponíveis são para o cargo de professor assistente com especialização lato senso.

Curso/ Campus
Disciplina

FUNAM
Antropologia

Nº de vagas
CH

01
40h

Ementa

Conhecimento Antropológico. A ordem da natureza e a cultura. Cultura e diversidade cultural. Diversidade de
práticas culturais. Sistemas de classificação e representações coletivas. Antropologia e abordagens da vida.
Modos de percepção e apropriação da natureza. Construção social do espaço antropológico. Conflitos sócioambientais. Manejo ambiental e construções da realidade social. A contribuição da etnografia para o
entendimento do direito. O estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do
Brasil, favorecidas pela Lei no 10.639/2003.

Bibliografia Básica

IAMUNDO, Eduardo. Sociologia e antropologia do direito. São Paulo: Saraiva, 2017
CARNIO, Henrique Garbellini. Direito e antropologia: reflexões sobre a origem do direito a partir de Kelsen e
Nietzsche. São Paulo: Saraiva, 2013.
ASSIS, Olney Queiroz. Manual de Antropologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016.

Bibliografia
Complementar

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2018.
MASCARO, Alysson Leandro. Introdução à Filosofia do Direito Dos Modernos aos Contemporâneos. 2 ed.
São Paulo: Atlas, 2005 .
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed., 8. tiragem . São Paulo: Saraiva, 2012 .
KUMPEL , Vitor Frederico. Noções gerais de direito e formação humanística. São Paulo: Saraiva, 2014 .
VANRELL, Jorge Paulete. Manual de Medicina Legal (Tanatologia). Jardim Leme: JH Mizuno, 2016.
Disponivel em: <https://app.vlex.com/#BR/sources/21022>.
SEGATO,
Rita
Laura.
Antropologia
e
<http://www.scielo.br/pdf/mana/v12n1/a08v12n1.pdf>

direitos

Nº de vagas
CH

humanos.

Disponível

em:

Curso/ Campus
Disciplina

FUNAM
Psicologia Aplicada ao Direito

01
40h

Ementa

Aspectos conceituais, sociológicos e clínicos que demarcam a criação da psicologia aplicada ao direito. A
interface da psicologia com as organizações; com o direito de família; com o direito da criança e do
adolescente; com a criminologia. Laudos e pareceres psicológicos e periciais. O saber disciplinar. Reflexões
críticas sobre a intervenção da psicologia em casos jurídicos. Sociologia, política e psicanálise em conexão

com o campo do direito. Relações interpessoais. Psicologia Social Crítica: fundamentos para compreensão
da realidade. A fundamentação das questões relativas ao desenvolvimento da personalidade e dos grupos
sociais. Identidade, consciência, atividade, preconceito: elementos para compreender a subjetividade.
Bibliografia Básica

PAULO, Beatrice Marinho. Psicologia na prática jurídica: a criança em foco. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
FIORELLI, José Osmir. Psicologia jurídica. 8. ed. São Paulo: Gen, 2017.
PINHEIRO, Carla. Psicologia jurídica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

Bibliografia
Complementar

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: uma
introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
RAQUIM, Bernard. Os estilos de personalidade: aprenda a reconhecê-los. Petropólis, RJ: Vozes, 2011.
TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi; BOCK, Ana Merces Bahia. Psicologia fácil. São Paulo: Saraiva, 2010.
FARR, Robert M. As raízes da psicologia social moderna. Petrópolis: Vozes, 2013.
OLIVEIRA, Heitor Moreira de. A psicologia jurídica e a psicanálise freudiana como bases teórico-práticas para
uma abordagem interdisciplinar do direito. Revista dos Estudantes de Direito da UnB, n. 10, ed. Especial,
2012. Disponível em:
<https://app.vlex.com/#BR/search/jurisdiction:BR,XM,EA/psicologia+juridica/vid/417694426>.
LEAL, Liene Martha. Psicologia jurídica. Disponível em:
<http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/parnaiba/arquivos/files/rd-ed2ano1_artigo11_Liene_Leal.PDF>

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - O candidato classificado dentro do número de vaga deverá se submeter à grade horária disponibilizada pelo Curso.
Havendo incompatibilidade, este será desclassificado.
4.2 – Candidatos aprovados fora do número de vagas deverão ter seus currículos e respectiva avaliação de critérios
arquivados na Direção Acadêmica, para a composição de quadro de reservas. Eventualmente, tais candidatos poderão ser
convidados para vagas surgidas.
4.2 - As decisões da Banca Examinadora são irrecorríveis.
4.3 – As questões omissas a este Edital serão tratadas pela Diretoria Acadêmica e Diretoria da Unidade, em parceria com
outros setores que se fizerem necessários.

Montes Claros - MG, 28 de novembro de 2018.

DIRETORIA ACADÊMICA
Plataforma Norte de Minas

