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UNAMA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA - SANTARÉM

COORDENAÇÃO DO CURSO DE:

FISIOTERAPIA

A IES UNAMA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA – SANTARÉM, sediada em Rua Rosa
Vermelha, 335 – Aeroporto Velho – Santarém – Pará – CEP: 68010-200, faz saber a todos os
interessados, que estão abertas as inscrições ao processo seletivo, destinado ao preenchimento de
VAGA E CADASTRO DE RESERVA para professor no curso de FISIOTERAPIA, nos seguintes
termos:

1. Dos requisitos:

1.1 O candidato deve ter:
•

Título de doutor, mestre ou especialista;

•

Disponibilidade para ministrar aulas no período diurno e/ou noturno, nos horários estabelecidos
pela coordenação do curso;

•

Curriculum lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos acadêmicos, relação
de experiência profissional, atividades de magistério superior e realizações científicas, técnicas,
culturais, humanísticas ou artísticas;

•

Pós-Graduação específica na área da disciplina;

2. Das disciplinas:
2.1 As disciplinas disponíveis para a seleção de docentes da área com intuito de contratação de
professores são as seguintes:
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

FISIOTERAPIA: PROFISSÃO E CARREIRA

60H

FISIOPATOLOGIA NA SAÚDE DA CRIANÇA

60H

NOITE

2022.1

FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA E COLETIVA

60H

NOITE

2022.1

TURNO
TARDE
NOITE

SEMESTRE
2022.1

3. Da Seleção:
3.1 - O candidato deverá enviar o Currículo Lattes e cópia dos comprovantes no formato PDF para o
e-mail fisioterapia.santarem@unama.br, até o dia 16 de janeiro de 2022, ocasião em que será
realizada análise e arquivamento no banco de dados da Instituição.
3.2 A análise do curriculum lattes será eliminatória, levando-se em consideração:
a) Formação acadêmica;
b) Produção científica: livros, capítulos de livros, artigos científicos, papers, resumos expandidos
e simples e apresentação de trabalhos em congressos.
c) Atualização profissional;
d) Experiência docente (mínimo 2 anos).
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3.3 Caso o candidato seja convidado para participar das demais etapas, a seleção será composta
ainda de:
I) Avaliação escrita elaborada sobre tema relevante pertinente ao assunto da disciplina a qual conterá
uma questão abordanndo aspectos de conhecimento geral e duas questões de conhecimento
especifico;
II) Uma avaliação didático-pedagógica que constará de aula expositiva com duração de 15 minutos,
para avaliação o candidato terá prévio conhecimento dos temas específicos da disciplina, sorteados
dentre os elencados no ementário para realização da avaliação. A prova didático-pedagógica, bem
como a entrevista, serão classificatórias. Apenas participarão desta fase, aqueles que preencherem
os requisitos mínimos exigidos na avaliação do currículum lattes, após entrevista.
3.4 O processo de seleção será organizado pela Diretoria Acadêmica dessa IES e pela Gerência do
Curso de Fisioterapia, constituindo uma Comissão de Avaliação Docente, composta de 03 (três)
membros, responsáveis pelo julgamento e classificação dos candidatos.
3.5 - O resultado final será dado ciência aos candidatos aprovados em todo processo seletivo;
4.

Da contratação:

4.1 A contratação do candidato para a vaga será feita de acordo com a classificação obtida.
4.2 Não há obrigatoriedade da seleção preencher todas as vagas ofertadas;
4.3 A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação, nem impede a realização de
novo processo seletivo, conforme decisão da Diretoria geral da IES.
4.4 Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação
necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora.
5.

Das disposições finais e transitórias:

5.1
Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, faculta-se à Diretoria
Acadêmica da IES a convocação de novos candidatos com classificações posteriores para o
provimento das vagas previstas nesse Edital.
5.2
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;
5.3

Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.

Santarém-PA, 12 de janeiro de 2022.

_____________________________________________
COORDENAÇÃO DO CURSO
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ANEXO I – CRONOGRAMA

DATA

EVENTO

12/01/2022

Lançamento do Edital

12/01/2022 a 16/01/2022

Período de envio dos currículos

17/01/2022

Resultado da analise dos currículos

19/01/2022
20/01/2022

Entrevistas (com coordenador de curso)

21/01/2022

Prova didática (marcado pela coordenação)

24/01/2022

Divulgação do Resultado Final

Prova de Conhecimentos

ANEXO II – TEXTO PADRÃO PARA ENVIO DO CURRICULO PARA O E-MAIL DO CURSO
(fisioterapia.santarem@unama.br)
Caríssimo Coordenador do Curso de Fisioterapia (UNAMA – SANTARÉM)
Eu, ____________________________________, portador do RG: ______________________,
CREFITO: ___________________________________, estou me submetendo ao processo de
seleção docente do curso de ______________________________________________________.
Aguardo confirmação do recebimento deste email e do CURRÍCILO LATTES e comprovantes em
anexo.
Att.
Nome completo do(a) Candidato(a).
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ANEXO III – EMENTAS
DISCIPLINA: FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA E COLETIVA
EMENTA
Bases históricas da saúde pública. Processo saúde/doença na perspectiva do coletivo. Analisando o
Sistema de Saúde brasileiro a sua organização e as políticas e práticas na atuação preventiva da
Fisioterapia nos diversos níveis de atenção à saúde e programas de saúde pública. História e
fundamentos da fisioterapia; Estudo das possíveis estratégias de ações do fisioterapeuta como
profissional inserido na promoção, prevenção e recuperação da saúde; discussão da prática
profissional nos Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); conceitos, diretrizes e escopo de ações
desenvolvidas pelas equipes multidisciplinares na Atenção Básica da Saúde.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
•
•
•
•

•

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção,
manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos
com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o;
Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema
produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética;
Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a
integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema.
Entender a inter-relação dos processos biológicos e científicos do profissional de Fisioterapia
no contexto social na promoção da saúde à luz do Sistema Único de Saúde.

FISIOPATOLOGIA NA SAÚDE DA CRIANÇA
EMENTA:
Classificação de recém-nascidos e principais patologias. Avaliação motora, programação e terapêutica
fisioterápica específicas para crianças portadoras de disfunções do desenvolvimento motor e
carenciais. Avaliação e programação terapêutica específica para a criança portadora de disfunções
motoras, do desenvolvimento, ortopédicas e carenciais. Métodos e técnicas de abordagem e
motivação aplicáveis no processo terapêutico com crianças. Integração do fisioterapeuta na equipe
interdisciplinar de Pediatria.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descriminar o desenvolvimento neuropsicomotor normal nas diversas fases de crescimento da
criança;
Determinar a sequência normal das mudanças de padrões de postura desde supino até a
bipedestação;
Identificar as características do recém nascido quanto ao tônus e atividade reflexa;
Enfocar os temas teóricos que fundamentarão a Prática Terapêutica em fisioterapia pediátrica;
Identificar as características clínicas das principais patologias que acometem as crianças;
Identificar os elementos principais neurológicos que serão investigados na avaliação
fisioterápica;
Aplicar técnicas de avaliação fisioterápica em pediatria;
Estabelecer as bases teóricas dos principais métodos e técnicas em fisioterapia pediátrica;
Empregar os principais métodos, técnicas fisioterápicas e utensílios de adaptação para fins
terapêuticos em pediatria.
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FISIOTERAPIA: PROFISSÃO E CARREIRA

EMENTA:
Etapas da evolução histórica da profissão, contextualização da profissão dentro da área da saúde a
nível regional, nacional e mundial. Áreas de atuação e tendências da profissão. Código de ética da
profissão. Visita técnica. Aula(s) de laboratório (ou informática) demonstrativa que seja representativa
da profissão.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:
•
•
•
•
•
•

Proporcionar uma visão geral da profissão através de sua evolução histórica, necessária para
a localização do aluno no seu universo profissional;
Informar sobre os recursos utilizados no exercício da profissão, objeto de trabalho, campo de
atuação e perfil profissional;
Questionar o momento atual da profissão no Brasil;
Conhecer a profissão a partir de uma perspectiva crítica e evolutiva.
Identificar as principais áreas de atuação da profissão e as novas perspectivas profissionais.
Analisar criticamente o código de ética e a regulamentação da profissão tendo como
perspectiva a importância e inserção do profissional no mundo atual.

