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EDITAL NEAD Nº 03/2022 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CONTEUDISTAS PARA AS 

DISCIPLINAS OFERTADAS VIA AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO GRUPO 

UNIFACEAR - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

O Núcleo de Educação a Distância, com o apoio da Direção Pedagógica dos Campi Curitiba, Araucária e 

Fazenda Rio Grande, faz saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições para o processo seletivo 

simplificado, destinado ao preenchimento de vagas para professores-autores ou conteudistas para a elaboração de 

materiais didáticos das disciplinas que integram o Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação da Unifacear, 

conforme descrito no Anexo I, nos seguintes termos: 

 

1. Dos requisitos:   

 

1.1 DO PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

 O edital do processo seletivo simplificado busca atingir o seguinte público-alvo:   

 

a) Profissionais com experiência em produção de material didático EAD; 

b) Professores do Grupo Unifacear, 

c) Professores de outras instituições de ensino. 

 

 Quanto aos critérios para a inscrição, o candidato deve: 

   

a) Ser mestre ou doutor na área da disciplina/vaga ofertada; 

b) Residir em Curitiba e/ou região metropolitana, 

c) Possuir currículo lattes atualizado. 

 

 1.2 REQUISITOS RELATIVOS À PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO   

 

Ao se inscrever, o candidato declara atender os seguintes requisitos:  

 

a) Disponibilidade para participar de reuniões online com a equipe durante a fase de produção de conteúdo;   

b) Disponibilidade para o cumprimento das atividades e dos prazos estabelecidos, tanto neste edital como em 

contrato de prestação de serviço posterior;  

c) Disponibilidade para se deslocar até o estúdio da Unifacear, localizado no Campus Kennedy para gravação 

das videoaulas. 

d) Capacidade de produzir conteúdo, atendendo as normas e orientações da Instituição;   

e) Possuir computador e ser usuário do Pacote Office (Word, Powerpoint e Excel). 

f) Capacidade de aceitar e incorporar as determinações da equipe de Revisão do NEAD e dos Coordenadores 

de curso (quando for o caso).  

 

2. Da inscrição:   

 

2.1 As inscrições serão realizadas de 12 a 23 de setembro de 2022. 

2.2 A inscrição constará do preenchimento online do currículo do candidato em formulário:  

https://forms.gle/2KWh8SA5Pt45jwLCA 

2.3 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital.   
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3. Da seleção:   

 

3.1 A primeira etapa de seleção é eliminatória, podendo o candidato ser excluído do processo, caso não cumpra 

com os requisitos descritos no item 1.1 deste Edital.  

3.2 A segunda etapa é classificatória e compreende duas fases: 

 

3.1.1 Fase 1: Análise do Curriculum Lattes, em que será verificado o preenchimento do item 1, no tocante à 

titulação de mestrado e/ou doutorado; atuação profissional na área específica da disciplina ofertada e experiência 

em disciplinas para cursos EAD. Levando em consideração, que todos esses itens devem ser comprovados, caso 

o candidato seja selecionado. 

b) Entrevista online com os candidatos selecionados após análise do Curriculum Lattes. 

 

4. Do resultado:  

 

 Após a realização das etapas, descritas no item 3, será divulgado o resultado do concurso via edital e por meio 

de e-mail aos candidatos selecionados até o dia 30 de setembro de 2022. 

 

5. Do conteúdo a ser produzido (pacote completo de produção de conteúdo), caso o(a) professor(a) seja 

selecionado(a), e das atividades a serem realizadas:    

 

5.1 O pacote de produção de conteúdo para as disciplinas (5 tópicos) compreende: elaborar o plano de ensino, 

preenchendo os itens do modelo a ser enviado e conforme ementa do Anexo I.  Elaborar o texto das orientações 

gerais de cada tópico. Elaborar, um mapa mental, gráfico, esquema ou figura para o subtópico “Fique por 

dentro”, de cada tópico. Elaborar, no mínimo, onze (11) páginas por tópico, atendendo os requisitos do modelo 

a ser enviado. Selecionar e indicar, para cada tópico do “Texto complementar”, um capítulo dos livros da 

biblioteca online Pearson ou artigo científico atualizado. Elaborar 10 questões de múltipla escolha (padrão 

ENADE), com o gabarito comentado da resposta correta, por tópico, totalizando 50 questões. Elaborar vinte 

(20) questões de múltipla escolha para prova (abarcando todos os tópicos), com o gabarito comentado da 

resposta correta. Gravar cinco videoaulas (uma por tópico) com duração de dez a quinze minutos cada para a 

disciplina selecionada. A gravação não deve ser lida em nenhum momento e sim explicada com exemplos 

práticos. Elaborar slides, conforme modelo a ser enviado, para cada videoaula gravada. O slide não deve conter 

textos longos, ou seja, deve ser curto e objetivo.  

 

6. Dos prazos para realização e entrega das atividades: 

 

 O prazo final de entrega do material aqui disposto, caso o candidato seja selecionado e devidamente contratado 

por meio da modalidade de prestação de serviço, é o dia 12 de dezembro de 2022, com entregas parciais. 

 

7. Da autoria e dos direitos autorais: 

 

7.1 Todo conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante software análise de plágio e, sendo 

constatada a não autoria, a produção não será aceita, ficando a instituição isenta de qualquer compromisso 

financeiro e vínculo, de acordo com contrato firmado entre as partes. 

  

 7.2 O professor selecionado dará a concessão total dos direitos autorais e de imagem à Instituição conforme 

contrato de prestação de serviços a ser assinado quando da contratação.   

 

8. Da remuneração: 

 

O valor bruto da remuneração é R$ 2.000,00 (dois mil reais) por disciplina, conforme previsto no contrato de 

prestação de serviços.  
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9. Da contratação e das disposições finais e transitórias  

 

9.1 Os candidatos selecionados por este Edital, caso contratados pela IES e por meio do contrato de prestação de 

serviços, deverão produzir todos os materiais para as disciplinas às quais foram selecionados, conforme 

descrito no item 5.1, em consonância com a orientação da equipe do NEAD.  

 

9.2 É de responsabilidade do candidato, caso não receba qualquer informação dos prazos citados neste edital, 

verificar eventuais problemas de comunicação e retorno de informação, por meio do e-mail: 

producao.ead@unifacear.edu.br 

 

9.3 O processo de seleção será organizado pelos representantes da Direção Geral da IES, da Coordenação do 

NEAD, da Coordenação Pedagógica dos Campi Unifacear, da Coordenação da Pós-Graduação e da 

Coordenação da Produção de Material Didático, constituindo uma comissão de Avaliação Docente, composta 

de 05 (cinco) membros, responsáveis pelo julgamento, classificação dos candidatos e revisão das disciplinas.   

 

9.4 Fica o candidato selecionado, obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação necessária para a 

contratação, prevista na regulamentação da mantenedora, a ser divulgada por e-mail aos selecionados.   

 

9.5 Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação faculta-se à Direção Geral da IES e a 

Coordenação do NEAD, a convocação de novos candidatos com classificações posteriores para provimento 

das vagas previstas neste Edital. 

 

9.6 Não haverá pagamento parcial, em caso de desistência do professor-autor que não tiver produzido o material 

didático por completo, ou seja, em atendimento aos requisitos do item 5.  

 

9.7 Em caso de atraso na entrega final do material didático, o professor-autor estará sujeito a um desconto diário 

de R$ 10,00, a partir de 13 de dezembro de 2022. 

 

9.8 O pagamento será realizado em até 60 dias após a entrega e revisão do material didático. 

 

9.9 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.   

 

9.10 Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.   

 

Curitiba, 12 de setembro de 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER BONATO 

COORDENADORA NEAD 
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ANEXO I - EMENTAS 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Introdução a Engenharia de Segurança do Trabalho 

Apresentar a relevância da Segurança do Trabalho; Apresentar as metodologias investigação, análise de acidentes, 

doenças do trabalho e medidas de controle de riscos ambientais; Apresentar a Legislação trabalhistas e previdenciárias 

relativa à segurança e medicina do trabalho; Expor as noções de ergonomia; Apresentar aspectos da proteção contra 

incêndio na Segurança do Trabalho 

  

Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações 

Apresentar conceitos de manutenção relacionando-a com Segurança do trabalho; Apresentar layout – arranjo físico 

relacionando-a lam Industria do trabalho; Apresentar a nr 6 -equipamento de proteção individual e nr11 transporte, 

movimentação, armazenagem e manuseio de materiais relacionando-a nrm Materiais do trabalho; Apresentar nr 12 e nr 

13 relacionando-a nrm Nr 13 do trabalho; Apresentar nr 10 e nr 18 relacionando-a nrm Nr 18 do trabalho 

   

Higiene do Trabalho 

Apresentar introdução à higiene do trabalho relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar riscos físicos 

relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar riscos químicos  relacionando-as com a Segurança do 

Trabalho; Apresentar . riscos biológicos relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar ppra - programa de 

prevenção de riscos ambientais relacionando-as com a Segurança do Trabalho 

  

Proteção do Meio Ambiente 

Apresentar preservação do meio ambiente relacionando-a prm Ambiente do trabalho; Apresentar gerenciamento 

ambiental relacionando-a gem Ambiental do trabalho;  Apresentar o meio atmosférico relacionando-a o m Atmosférico 

do trabalho; Apresentar o meio aquático relacionando-a o m Aquático do trabalho; Apresentar o meio terrestre 

relacionando-a o m Terrestre do trabalho 

  

Proteção contra Incêndios e Explosões  

Apresentar aspectos introdutórios da proteção contra incêndio e explosões relacionando-a inm Explosões do trabalho; 

Apresentar aspectos do estudo sobre o fogo e a combustão e seus efeitos relacionando-a esm Efeitos do trabalho;  

Apresentar aspectos sobre o incêndio, causas e classificações relacionando-a Segurança do Trabalho;  Apresentar 

proteção e combate a incêndio e explosões relacionando-a prm Explosões do trabalho; Apresentar técnicas de 

salvamento e brigadas de incêndio relacionando-a têm Incêndio do trabalh.; 

   

Gerência de Riscos  

Apresentar os riscos empresariais e a gerência de riscos relacionando-a com os Riscos do trabalho; Apresentar a 

identificação e a análise riscos relacionando-os com os Riscos do trabalho;  Apresentar previsão e controle de perdas 

relacionando-a prm perdas do trabalho;  Apresentar os financiamento de riscos e elementos para tomada de decisão 

sobre riscos. relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar fundamentos matemáticos. relacionando-as com 

a Segurança do Trabalho 

  

Psicologia na Eng. de Segurança, Comunicação e Treinamento  

Apresentar noções de psicologia relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar psicologia na engenharia 

de segurança relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar o papel do engenheiro de segurança do trabalho 

na educação prevencionista relacionando-as com a Segurança do Trabalho;  Apresentar comunicação relacionando-as 

com a Segurança do Trabalho;  Apresentar treinamentos relacionando-as com a Segurança do Trabalho 

  

Administração Aplicada a Eng. de Seg. do Trabalho  

Apresentar princípios da administração e gestão empresarial relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar 

ética profissional e empreendedorismo relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar programas da área de 

sst relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar estudo da legislação específica de sst e sua aplicação 
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prática relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho - 

sgsst relacionando-as com a Segurança do Trabalho 

  

Ambiente e as Doenças do Trabalho 

Apresentar as doenças ocupacionais relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar as doenças ocupacionais 

- agentes biológicos relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar doenças ocupacionais - agentes químicos 

relacionando-as com a Segurança do Trabalho ; Apresentar  doenças ocupacionais - agentes físicos relacionando-as com 

a Segurança do Trabalho ; Apresentar epidemiologia ambiental e ocupacional relacionando-as com a Segurança do 

Trabalho.  

  

Legislação e Normas Técnicas  

Apresentar noções gerais sobre legislação e normativas relacionando-as com a Segurança do Trabalho;  Apresentar 

legislação previdenciária relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar legislação aplicada à segurança do 

trabalho relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar noções sobre responsabilidade civil, criminal e por 

dano moral em acidentes de trabalho relacionando-as com a Segurança do Trabalho; Apresentar normas técnicas. 

relacionando-as com a Segurança do Trabalho 

  

Metodologia Científica + TCC 

Definir e Caracterizar a Metodologia Científica; Definir o conceito, Tipos e Técnicas de Pesquisa; Apresentar o Estudo 

como Forma de Pesquisa;  Apresentar formas de Redação e a Pesquisa de Material; Apresentar as Estruturas, 

Formatações e Apresentações de Trabalhos Científicos. 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL 

 

Do Direito do Trabalho 

Apresentar e definir o direito do trabalho; Caracterizar e contextualizar o direito do trabalho e a atualidade; Apresentar 

características do direito emergencial do trabalho; caracterizar e apresentar o direito do trabalho e aspectos na 

Constituição Federativa Brasileira de 1988 Expor as características do direito no trabalho no mundo através da OIT. 

  

Do Trabalho Individual I 

Expor a duração do Trabalho e sua relação com o Salário e Remuneração;  Expor a relação de Trabalho, de Emprego e 

Contrato Individual de Trabalho; Apresentar e explicar as Garantias, Estabilidade e FGTS; Apresentar e explicar as 

Férias, Alteração, Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho Aviso Prévio e Rescisão Contrato de Trabalho. 

  

Do Trabalho Individual II 

Apresentar características históricas e apresentar características atuais do sindicato; Caracterizar aspectos da negociação; 

Caracterizar o que é o dissídio e sua relação com empregadores e a categoria profissional; Definir historicamente o que 

é greve e caracterizá-la historicamente através dos movimentos sociais; Organização Sindical e Liberdade Sindical. 

   

Direito Processual do Trabalho 

Competência da Justiça do trabalho, Petição Inicial, Nulidades e o CPC aplicado no processo do trabalho; Audiência, 

Prova, Dano Processual, Defesa; Exceções Sentença, Coisa Julgada e Recursos - Organização e Competência Justiça do 

Trabalho e MP; Cumprimento da Sentença, Execução, Mediação e Arbitragem; Decisões Judiciais, Tutelas de Urgência 

e de Evidência Apresentar e caracterizar as decisões judiciais, tutelas de urgência e de evidência. 

  

Cálculo Trabalhista 

Conceitualizar e apresentar as formas de cálculo das Horas Extras, Intervalos Interjornadas e Intrajornada;  

Conceitualizar e apresentar as formas de cálculo da Hora Noturna e Adicional; Conceitualizar e apresentar as formas de 

cálculo dos Salários e Comissões; Conceitualizar e apresentar as formas de cálculo da Proporcionalidade, Aviso Prévio, 

13º salário e Férias; Conceitualizar e apresentar as formas de cálculo dos Adicionais, Demais Verbas Trabalhistas e Pje 

- Calc - Versão 2.9.1 


