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PROCESSO SELETIVO EXTERNO PARA ADMISSÃO E CADASTRO DE RESERVA DO 
QUADRO COMPLEMENTAR DA CARREIRA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(QCCD) DO UNIFESO 
 

ANEXO I – VAGAS 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 
DOCENTE 

Nº DE 
VAGAS 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
PARA A VAGA 

REQUISITOS 
DESEJÁVEIS PARA A 

VAGA 

Bases Moleculares 
da Vida 

(Bioquímica, 
Biofísica, Fisiologia 

integrados, por 
sistema ou módulo) 

2 

Ter formação na área da saúde 
ou nas áreas das ciências da 
natureza; Ter doutorado; Ter 
experiência docente na área; 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

Bases 
Morfofuncionais da 

Vida (anatomia, 
histologia e 

microbiologia 
integrados, por 

sistema ou módulo) 

2 

Ter formação na área da saúde 
ou nas áreas das ciências da 
natureza; Ter doutorado; Ter 
experiência docente na área; 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

FISIOTERAPIA 

Recursos 
Terapêuticos Físicos 

(fototerapia, 
eletroterapia, 
termoterapia, 

hidroterapia dentre 
outros recursos 
terapêuticos) 

2 

Ter formação em Fisioterapia; ter 
título de mestrado ou doutorado; 

Ter disponibilidade para atuar 
em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

MEDICINA 

Medicina – Urgência 
e Emergência 2 

Ter formação em Medicina, ter 
título de especialista, mestrado 

ou doutorado na área. Ter 
disponibilidade de carga horária 

para pesquisa, orientação de 
monografia e produção 

acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

Medicina - Pediatria 2 

Ter formação em Medicina, ter 
título de especialista na área. Ter 
disponibilidade de carga horária 

para pesquisa, orientação de 
monografia e produção 

acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 
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Medicina - 
Ginecologia e 

Obstetrícia 
2 

Ter formação em Medicina, ter 
título de especialista na área. Ter 
disponibilidade de carga horária 

para pesquisa, orientação de 
monografia e produção 

acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

Medicina - Clínica 
Cirúrgica 

2 
 

Ter formação em Medicina, ter 
título de mestrado ou doutorado 
na área. Ter disponibilidade de 
carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

Medicina - Saúde 
Pública 

4 
 

Ter formação em Medicina, ter 
título de mestrado ou doutorado 
na área. Ter disponibilidade de 
carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

Medicina - Atenção 
Básica/Medicina de 

Família e 
Comunidade 

4 
 

Ter formação em Medicina, ter 
título de especialista, mestrado 

ou doutorado na área. Ter 
disponibilidade de carga horária 

para pesquisa, orientação de 
monografia e produção 

acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Anatomia Animal 2 

Ter formação em Medicina 
Veterinária, ter título de 

mestrado ou doutorado na área. 
Ter disponibilidade de carga 

horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

Citologia, 
Embriologia e 

Histologia Animal 
2 

Ter formação em Medicina 
Veterinária, ter título de 

mestrado ou doutorado na área. 
Ter disponibilidade de carga 

horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 
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NUTRIÇÃO 

Avaliação e 
Determinação do 

Estado Nutricional 
2 

Ter formação em Nutrição, ter 
título de mestrado ou doutorado 
na área. Ter disponibilidade de 
carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 
 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

Bioquímica e 
Fisiologia Aplicada 

à Nutrição 
2 

Ter formação em Nutrição, ter 
título de mestrado ou doutorado 
na área. Ter disponibilidade de 
carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

Alimentação 
Coletiva 2 

Ter formação em Nutrição, ter 
título de mestrado ou doutorado 
na área. Ter disponibilidade de 
carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ter experiência profissional 
e experiência como docente 

com comprovação. 
 

Nutrição e 
Atividade Física 

2 

 

Ter formação em Nutrição, ter 
título de mestrado ou doutorado 
na área. Ter disponibilidade de 
carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ter experiência profissional 
e experiência como docente 

com comprovação. 
 

ODONTOLOGIA 

Cirurgia Buco 
Maxilo Facial 

 
2 
 

Ter formação em Odontologia, 
ter título de mestrado ou 
doutorado na área. Ter 

disponibilidade de carga horária 
para pesquisa, orientação de 

monografia e produção 
acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

Pacientes 
odontológicos 

com 
necessidades 

especiais 

 
 

2 
 

Ter formação em Odontologia, 
ter título de mestrado ou 

doutorado na área de atuação. 
Ter disponibilidade de carga 

horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 
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Prática 
Profissional em 

Odontologia: 
Integração 

Ensino-Trabalho-
Cidadania 

 
2 
 

Ter formação em Odontologia, 
ter título de mestrado ou 
doutorado na área. Ter 

disponibilidade de carga horária 
para pesquisa, orientação de 

monografia e produção 
acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

PSICOLOGIA 

Prática 
Profissional em 

Psicologia: 
Integração 

Ensino-Trabalho-
Cidadania 

 
1 
 

Ter formação em Psicologia, ter 
título de mestrado ou doutorado 
na área. Ter disponibilidade de 
carga horária para pesquisa, 
orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

Ter disponibilidade para 
atuar em atividades de 

ensino, pesquisa e 
extensão. Ter experiência 
profissional e experiência 

como docente com 
comprovação. 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 
DOCENTE 

Nº DE 
VAGAS 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
PARA A VAGA 

REQUISITOS 
DESEJÁVEIS PARA A 

VAGA 

CERVEJARIA 

MICROBIOLOGIA 
 

01 

Graduação em áreas afins à disciplina. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 
Mestrado em áreas afins à ciência dos 
alimentos. 

Doutorado. 
Experiência em docência. 
 

BIOQUÍMICA 01 

Graduação em áreas afins à disciplina. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 
Mestrado em áreas afins à ciência dos 
alimentos. 

Doutorado. 
Experiência em docência. 
 

FUNDAMENTOS 
GERAIS DE 
PRODUTO 

01 
Graduação. Pós-Graduação Lato Sensu. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
 

FUNDAMENTOS 
GERAIS DE 
PROCESSO 

01 

Graduação em áreas afins à disciplina. 
Pós-Graduação Lato Sensu. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
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PRINCÍPIOS DE 
CIÊNCIA DOS 
ALIMENTOS 

01 
Graduação em áreas afins à disciplina. 
Pós-Graduação Lato Sensu. 

Mestrado, doutorado, 
experiência profissional ou 
cursos na área de cervejaria. 
Experiência em docência. 
 

ANÁLISE 
LABORATORIAL 

DE INSUMOS 
01 

Graduação. Pós-Graduação Lato Sensu. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
 

ANÁLISE 
LABORATORIAL 
DE LEVEDURAS 

01 
Graduação. Pós-Graduação Lato Sensu. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
 

ANÁLISE 
SENSORIAL 

01 
Graduação. Pós-Graduação Lato Sensu. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de bebidas/alimentos. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
 

INGREDIENTES 
CERVEJEIROS 

01 
Graduação. Pós-Graduação Lato Sensu. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
 

PROCESSOS DE 
PRODUÇÃO I 

01 

Graduação em áreas afins à disciplina. 
Pós-Graduação Lato Sensu. 
Experiência profissional ou cursos na 
área de cervejaria. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
 

PRINCÍPIOS DE 
AGRICULTURA E 

AGRONOMIA 
01 

Graduação em áreas afins à disciplina. 
Pós-Graduação Lato Sensu. Experiência 
profissional. Cursos na área de 
cervejaria. 

Mestrado, doutorado. 
Experiência em docência. 
 
 

ARQUITETURA 

DESENHO 
DE 

ARQUITETURA 
01 

Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. 
Mestrado. Experiência em AutoCAD e 
REVIT. 

 

Doutorado; 
Experiência em docência; 
Produção acadêmica 
(últimos 3 anos). 
 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Desenvolvimento 
Web e IHC com 
práticas de 
Engenharia de 
Software 

01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática ou 
áreas afins; 
Experiência com desenvolvimento web 
full stack. 
 

Mestrado em Computação 
ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
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Desenvolvimento de 
Aplicações Móveis 

01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática ou 
áreas afins; 
Experiência com desenvolvimento 
mobile full stack. 

Mestrado em Computação 
ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Laboratórios de 
Fundamentos em 
TIC 

01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática ou 
áreas afins; 
Experiência com Linux e Sistemas Open 
Source; 
Experiência com ferramentas 
inovadoras de ensino de programação. 

Mestrado em Computação 
ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Princípios de 
Construção de 
Algoritmos 

01 
Graduação e Pós-graduação stricto 
sensu na área de computação, 
informática ou áreas afins. 

Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 
 

Data Science 01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática ou 
áreas afins; 
Experiência com ambientes de Big Data 
e Data Science. 

Mestrado em Computação 
ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

01 

Graduação e Pós-graduação stricto 
sensu na área de computação, 
informática ou áreas afins; 
Experiência com metodologia científica. 

Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Interface Visual 01 
Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática ou 
áreas afins. 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Marketing Digital 01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
marketing digital ou áreas afins. 
 

Mestrado em Computação, 
Design, Marketing, Jogos ou 
áreas afins; 
Experiência em docência. 
 

Design Aplicado 
aos Jogos 

01 
Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
design gráfico ou áreas afins. 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
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Roteiros, 
Storyboard e 
Personagens 

01 
Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
jogos ou áreas afins. 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Experiência profissional com 
desenvolvimento de jogos e 
elaboração de roteiros; 
Experiência em docência. 
 

Multiplataformas 
para Programação 

01 
Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
jogos ou áreas afins. 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Programação I 01 
Graduação e Pós-graduação stricto  
sensu na área de computação, 
informática, jogos ou áreas afins. 

Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Animação Digital 01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
jogos/animação, design gráfico ou áreas 
afins; 
Experiência com desenvolvimento de 
jogos utilizando Game Engines. 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Experiência em docência. 
 

Práticas de UX 01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
jogos/animação, design gráfico ou áreas 
afins. 
Experiência em projetos utilizando User 
Experience (UX). 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
 

Game Engines 01 

Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
jogos ou áreas afins; 
Experiência com desenvolvimento de 
jogos utilizando Game Engines. 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Experiência em docência. 
 

Mídias de Interação 01 
Graduação e Pós-graduação lato sensu 
na área de computação, informática, 
jogos ou áreas afins. 

Mestrado em Computação, 
Design, Jogos ou áreas afins; 
Certificação profissional em 
TI; 
Experiência em docência. 
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CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS E SOCIAIS 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 
DOCENTE 

Nº DE 
VAGAS 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
PARA A VAGA 

REQUISITOS 
DESEJÁVEIS PARA A 

VAGA 

Jornalismo 2 

Graduação com habilitação em 
Jornalismo ou Graduação em 

Jornalismo. Mestrado em 
Comunicação. Experiência profissional 

comprovada em jornalismo e em 
docência superior. 

Doutorado e experiência 
profissional. 

Conhecimentos de 
metodologias ativas e 

sobre Diretrizes 
Curriculares Nacionais.. 

Publicidade e 
Propaganda 2 

Graduação em  
Comunicação Social com habilitação 

em Publicidade e Propaganda. 
Especialização em Publicidade e 

Propaganda ou Marketing. 
Experiência profissional comprovada 
em Publicidade e Propaganda e em 

docência superior.  

 
Mestrado ou doutorado.                                                        

Conhecimentos de 
metodologias ativas e 

sobre Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 

 


