EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
PARA O QUADRO DE CORPO DOCENTE DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO - IBMR

A DIRETORIA ACADÊMICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO – IBMR torna pública a realização do
processo de recrutamento, seleção e posterior contratação de Professores para o quadro
docente do IBMR, na forma do presente Edital.
1. DO RECRUTAMENTO E DAS INSCRIÇÕES

1.1 Poderão inscrever-se no processo de seleção de Professores do Quadro Docente todos
aqueles que se adequarem aos requisitos dos cargos, conforme especificado abaixo:

Escolas de Engenharia, Arquitetura e Design
Área

Requisitos

Valor hora/aula

Arquitetura
História e Teoria da
Arquitetura, Urbanismo e
Paisagismo

Graduação preferencialmente em Arquitetura e
Urbanismo, Especialização, Mestrado em
Arquitetura, História ou áreas afins, com
experiência comprovada tanto em docência
superior quanto profissional.

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ

Arquitetura
Urbanismo

Graduação Preferencialmente em Arquitetura e
Urbanismo, Especialização, Mestrado em
Arquitetura, Planejamento Urbano ou áreas
afins, com experiência comprovada tanto em
docência superior quanto profissional.

Engenharia
Cálculos, Físicas e
Matemática aplicada à
Engenharia

Graduação preferencialmente em Engenharias,
Especialização, Mestrado em Engenharias ou
áreas afins, com experiência comprovada tanto
em docência superior quanto profissional.

Graduação preferencialmente em Engenharias,
Engenharia
Especialização, Mestrado em Engenharias ou
Ciências dos Materiais,
Fenômenos de Transporte. áreas afins, com experiência comprovada tanto

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ

em docência superior quanto profissional.
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Design Gráfico
Identidade Visual

Design Gráfico
Design Digital (metodologia
de projeto)

Design Gráfico
Projeto Integrador: Temas
Transversais
Design Gráfico
Tipografia

Design Gráfico
Design Gráfico: Regionalismos

Design Gráfico
Tecnologia Gráfica Processos Gráficos

Design Gráfico
História do Design

Jogos Digitais
Programação para Games

Graduação preferencialmente em Design,
Especialização, Mestrado em Design ou áreas
afins, com experiência comprovada tanto em
docência superior quanto profissional.
Graduação preferencialmente em Design,
Especialização, Mestrado em Design ou áreas
afins, com experiência comprovada tanto em
docência superior quanto profissional.
Especialização, Mestrado em Design ou áreas
afins.
Graduação em Design, Especialização,
Mestrado em Design ou áreas afins, com
experiência comprovada tanto em docência
superior quanto profissional.
Graduação preferencialmente em Design,
Especialização, Mestrado em Design ou áreas
afins, com experiência comprovada tanto em
docência superior quanto profissional.

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ

Graduação preferencialmente em Design,
Especialização, Mestrado em Design ou áreas
afins, com experiência comprovada tanto em
docência superior quanto profissional.
Graduação preferencialmente em Design,
Especialização, Mestrado em Design ou áreas
afins., com experiência comprovada tanto em
docência superior quanto profissional.
Graduação preferencialmente em Design,
Especialização, Mestrado em Design ou áreas
afins, com experiência comprovada tanto em
docência superior quanto profissional.
Graduação em Jogos, Programação ou Design,
Especialização, Mestrado em Jogos,
Programação, Design ou áreas afins., com
experiência comprovada, tanto em docência
superior quanto profissional.
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Jogos Digitais
Game Engine

Jogos Digitais
Produção de Áudio Digital

Jogos Digitais
Roteirização para Jogos

Jogos Digitais
Introdução ao Game Design

Graduação em Jogos, Programação ou Design,
Especialização, Mestrado em Jogos,
Programação, Design ou áreas afins, com
experiência comprovada tanto em docência
superior quanto profissional.
Graduação preferencialmente em Jogos ou
Design, Especialização, Mestrado em Design ou
áreas afins, com experiência comprovada tanto
em docência superior quanto profissional.
Graduação em Jogos, Programação ou Design,
Especialização, Mestrado em Jogos,
Programação, Design ou áreas afins, com
experiência comprovada tanto em docência
superior quanto profissional.
Graduação em Jogos, Programação, Design,
Especialização, Mestrado em Jogos,
Programação, Design ou áreas afins, de
preferência, com experiência comprovada
tanto em docência superior quanto profissional.
Escola de Comunicação

Área

Requisitos

Valor hora/aula

Graduação em Publicidade, de preferência, com Hora/Aula baseada
Marketing Cultural, consumo
experiência comprovada tanto em docência
no Sinpro-RJ
e comportamento.
superior quanto profissional. Especialização,
Mestrado em Comunicação ou áreas afins.
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Escola de Hospitalidade
Área

Requisitos

Gastronomia
Cozinha Asiática

Graduação em Gastronomia, Especialista ou
Mestre com experiência comprovada, tanto em
Docência Superior quanto profissional em Cozinha
Asiática ou áreas afins.

Gastronomia
História da Gastronomia

Graduação em História ou Gastronomia.
Especialista ou Mestre com experiência
comprovada tanto em Docência Superior quanto
profissional em História da Alimentação ou áreas
afins.

Gastronomia
Bebidas e Enologia

Graduação em Gastronomia, Especialista ou
Mestre com experiência comprovada, tanto em
Docência Superior quanto profissional em
Enologia, bebidas ou áreas afins.

Gastronomia
Cozinha Europeia

Graduação em Gastronomia, Especialista ou
Mestre com experiência comprovada tanto em
Docência Superior quanto profissional em Cozinha
Europeia ou áreas afins.

Valor hora/aula

Hora/Aula
baseada no
Sinpro-RJ

Escola de Saúde
Área

Requisitos

Educação Física

Graduação em Educação Física, com
Especialização ou Mestrado em Motricidade
Humana ou áreas correlatas. Experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional em áreas correlatas.

Lazer, Recreação, Motricidade
Humana e Psicomotricidade
em geral
Educação Física
Treinamento e Marketing
Desportivo

Graduação em Educação Física, com
Especialização ou Mestrado em Motricidade
Humana ou áreas correlatas. Experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional em áreas correlatas.

Valor hora/aula

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ
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Graduação em Enfermagem, com
Especialização ou Mestrado em Enfermagem
Sistematização da Assistência nas áreas correlatadas. Experiência profissional
de Enfermagem nas seguintes
comprovada tanto em docência quanto
grandes áreas: Médicoprofissional em áreas correlatas.
cirúrgica, Saúde Pública.
Enfermagem

Graduação em Enfermagem, com
Especialização ou Mestrado em Enfermagem
Sistematização da Assistência nas áreas correlatadas. Experiência profissional
de Enfermagem nas seguintes
comprovada tanto em docência quanto
grandes áreas: Saúde Mental,
profissional em áreas correlatas.
Farmacologia, Semiologia.
Enfermagem

Nutrição
Nutrição Materno Infantil

Graduação em Nutrição, com Especialização ou
Mestrado em Nutrição ou áreas correlatas.
Experiência profissional e em docência
comprovada em Materno Infantil.

Nutrição
Nutrição Clínica e Estética

Graduação em Nutrição, Especialista ou Mestre
em Nutrição ou áreas correlatas. Experiência
profissional e em docência comprovada em
Nutrição Clínica e/ou Nutrição Estética.

Nutrição
Ciências de Alimentos

Graduação em Nutrição, Especialista ou Mestre
em Nutrição, Ciências dos Alimentos ou áreas
correlatas, com experiência profissional e em
docência comprovada na área de Ciências dos
Alimentos.

Nutrição
Gestão de Unidades de
Alimentação

Graduação em Nutrição, Especialista ou Mestre
em Nutrição, Ciências dos Alimentos ou áreas
correlatas com experiência profissional e em
docência comprovada na área de Gestão de
Unidade de Alimentação.

Nutrição
Nutrição em Saúde Pública

Graduação em Nutrição, Especialista ou Mestre
em Nutrição em Saúde Pública ou áreas
correlatas, com experiência profissional e em
docência comprovada na área Nutrição Social.

Biomedicina
Biomedicina Estética

Graduação em Biomedicina, habilitado em
Biomedicina Estética e com experiência
profissional e em docência comprovada na área
de Biomedicina Estética, Especialização,
Mestrado e/ou Doutorado em Biomedicina

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ
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Estética ou áreas correlatas
Biomedicina
Análises Clínicas

Biomedicina
Biologia Celular e Molecular

Biomedicina
Medicina Nuclear e
Imaginologia

Biomedicina
Acupuntura

Biomedicina
Genética (Bioinformática)

Biomedicina
Hematologia (Hemoterapia)

Biomedicina
Parasitologia
(Parasitologia Clínica)

Fisioterapia
(Acupuntura/práticas
complementares)

Graduação em Biomedicina, habilitado em
Análises Clínicas e com experiência profissional
e em docência comprovada na área de Análises
Clínicas, Especialização, Mestrado e/ou
Doutorado em Análises Clínicas ou áreas
correlatas
Graduação em Biomedicina, habilitado em
Biologia Celular e Molecular
e com experiência profissional e em docência
comprovada na área de Biologia Celular e
Molecular, Especialização, Mestrado e/ou
Doutorado em Biologia Celular e Molecular ou
áreas correlatas
Graduação em Biomedicina, habilitado em
Imaginologia e com experiência profissional e
em docência comprovada na área de
Imaginologia, Especialização, Mestrado e/ou
Doutorado em Imaginologia ou áreas correlatas
Graduação em Biomedicina, habilitado em
Acupuntura e com experiência profissional e
em docência comprovada na área de
Acupuntura,
Especialização, Mestrado e/ou Doutorado em
Acupuntura ou áreas correlatas
Graduação em Biomedicina, habilitado em
Genética e com experiência profissional e em
docência comprovada na área de
Genética/Bioinformática,
Especialização, Mestrado e/ou Doutorado em
Genética ou áreas correlatas
Hora/Aula baseada
Graduação em Biomedicina, habilitado em
Hematologia e com experiência profissional e
no Sinpro-RJ
em docência comprovada na área de
Hematologia/Hemoterapia, Especialização,
Mestrado e/ou Doutorado em Hematologia ou
áreas correlatas
Graduação em Biomedicina, habilitado em
Parasitologia e com experiência profissional e
docência comprovada na área de Parasitologia
(Parasitologia Clínica), Especialização, Mestrado
e/ou Doutorado em Parasitologia ou áreas
correlatas
Graduação em Fisioterapia, com Especialização
e/ou Mestrado em Acupuntura ou áreas
correlatas. Experiência profissional comprovada
em docência superior em Acupuntura ou área
correlata.
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Fisioterapia

Graduação em Fisioterapia, Especialista e/ou
Mestre em Fisioterapia, com experiência
(Ergonomia e Fisioterapia do profissional comprovada em docência superior
quanto na área de Ergonomia e Fisioterapia do
trabalho)
trabalho ou área correlata.
Fisioterapia
Graduação em Fisioterapia, Especialista e/ou
Mestre em Fisioterapia, com experiência
profissional comprovada em docência superior
(Fisioterapia
quanto na área de Fisioterapia
Pneumofuncional e
Pneumofuncional e Cardiofuncional ou área
Cardiofuncional)
correlata.
Fisioterapia
Graduação em Fisioterapia, Especialista e/ou
Mestre em Fisioterapia, com experiência
profissional comprovada em docência superior
(Fisioterapia
na área de Fisioterapia Neurofuncional.
Neurofuncional)
Graduação em Psicologia, Especialista ou
Psicologia
Mestre em Psicologia, com experiência
(Psicoterapia Breve)
profissional comprovada, tanto em docência
quanto profissional na área exigida.
Psicologia
Graduação em Psicologia, Especialista ou
Mestre em Psicologia, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
(Psicologia Escolar)
quanto profissional na área.
Graduação em Psicologia, Especialista ou
Psicologia
Mestre em Psicologia, com experiência
(Psicologia Fenomenológicaprofissional comprovada tanto em docência
Existencial)
quanto profissional na área.
Psicologia
(Abordagem Sistêmica e
Corporal)
Psicologia
(Psicologia Social)

Psicologia
(Psicopatologia)

Psicologia
(Psicoterapia Cognitivo
Comportamental)

Graduação em Psicologia, Especialista ou
Mestre em Psicologia, com experiência
profissional comprovada, tanto em docência
quanto profissional na área.
Graduação em Psicologia, Especialista ou
Mestre em Psicologia, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional na área.

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ

Graduação em Psicologia, Especialista ou
Mestre em Psicologia, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional na área.
Graduação em Psicologia, Especialista ou
Mestre em Psicologia, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional na área.
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Estética
(Visagismo)

Graduação em Estética, Especialista ou Mestre
em Áreas Correlatas, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional na área.

Estética
(Estética Corporal)

Graduação em Estética, Especialista ou Mestre
em Áreas Correlatas, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional na área.

Estética

Graduação em Estética, Especialista ou Mestre
em Áreas Correlatas, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional na área.

(Estética Facial)

Estética
(Cosmetologia)

Estética
(Terapias em SPA)

Hora/Aula baseada
no Sinpro-RJ

Graduação em Estética e Farmácia, Especialista
ou Mestre em Áreas Correlatas, com
experiência profissional comprovada tanto em
docência quanto profissional na área.
Graduação em Estética, Especialista ou Mestre
em Áreas Correlatas, com experiência
profissional comprovada tanto em docência
quanto profissional na área.

1.2. As inscrições serão realizadas entre os dias 08 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de
2018, somente via internet, preenchendo o cadastro disponível no site www.ibmr.br no item
Institucional/Trabalhe Conosco.
2. DA SELEÇÃO

2.1. Será constituída, por designação da Direção Acadêmica do Centro Universitário IBMR, uma Comissão de Recrutamento e Seleção, à qual competirá compor a banca de exame,
analisar as fichas de inscrição observando se o candidato possui titulação mínima exigida e
aderência à disciplina a qual se candidata, avaliar o plano e a prova de aula, analisar os
documentos comprobatórios de titulação/experiência e classificar os candidatos.
O processo de seleção será realizado da seguinte forma:
Fase 1: Análise do currículo e da carga horária disponibilizada pelo candidato
(eliminatória e classificatória).
Fase 2: Pontos atribuídos à experiência profissional e à formação acadêmica,
conforme item 3 (classificatória).
Fase 3: Entrevista (eliminatória e classificatória).
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Fase 4: Prova didática baseada no plano de aula a ser enviado pela Coordenação.
(eliminatória e classificatória).
O candidato receberá por e-mail a confirmação da sua participação no processo
seletivo, assim como a convocação para próxima fase, caso seja classificado. É de inteira
responsabilidade do candidato, a confirmação da participação por e-mail. Caso contrário, será
desclassificado do processo de seleção.
Na fase de prova didática, caberá ao candidato entregar os documentos listados (item
4.2). A não entrega dos documentos listados, assim como a ausência em qualquer fase do
processo de seleção, acarretará na desclassificação do candidato. A cópia da documentação
não será devolvida. Para os candidatos que forem selecionados, posteriormente, será
solicitada a entrega dos mesmos em caráter definitivo.
Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou a realização de alguma etapa fora
dos prazos e datas estipulados pela Comissão de Recrutamento e Seleção.
O candidato será convocado de acordo com a ordem de classificação. O presente
processo seletivo gera no candidato somente a expectativa de ser selecionado, pois o mesmo
está sendo feito visando um cadastro de reserva, não indicando, portanto, contratação
imediata.
A Comissão de Recrutamento e Seleção é soberana na decisão da pontuação final do
concurso, se reservando no direito de não ter que justificar a não aprovação de algum
candidato.
3. DA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO

3.1. No processo de seleção do candidato será atribuída a seguinte pontuação:

a) Titulação
Será atribuída a pontuação do título maior:
Especialização (lato sensu – 360h/a)

1 (um) ponto

Mestrado

2 (dois) pontos

Doutorado

3 (três) pontos

b) Experiência de Magistério
Será atribuído 1 ponto por ano completo de exercício comprovado de magistério em rede
pública e/ou particular de ensino superior, a partir de no mínimo dois anos até o máximo
de 10 pontos:
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Dois anos

2 (dois) pontos

Mais de dois até quatro anos

4 (quatro) pontos

Mais de quatro até seis anos

6 (seis) pontos

Mais de seis até oito anos

8 (oito) pontos

Mais de oito até dez anos

10 (dez) pontos

c) Exercício profissional:
Será atribuído 1 ponto por ano completo por exercício profissional comprovado, desde
que o mesmo seja exercido no desempenho das atividades relativas ao Curso para o qual o
candidato concorre, no máximo de 12 pontos:

Um a três anos

3 (três pontos)

Mais de três até seis anos

6 (seis pontos)

Mais de seis até nove anos

9 (nove pontos)

Mais de nove anos

12 (doze pontos)

d) Plano de aula:
O candidato deverá apresentar, por escrito, plano para uma aula expositiva prevista para
20 minutos e será avaliado pelos seguintes critérios:

1. Seleção e organização de conteúdos

Zero a dois pontos

2. Objetivos propostos

Zero a dois pontos

3. Organização sequencial (logicidade,
gradualidade, continuidade, unidade)

Zero a dois pontos

4. Métodos e recursos a serem utilizados

Zero a dois pontos

5. Indicação bibliográfica

Zero a dois pontos

e) Prova de aula:
O candidato deverá submeter-se a uma prova de aula expositiva para a banca
selecionadora, citada no item 2.1., que procederá a avaliação, atribuindo pontos aos
seguintes quesitos:
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1. Introdução – Apresentação

Zero a dois pontos

2. Desenvolvimento do tema

Zero a dois pontos

3. Conclusão: síntese do
assunto/atendimento aos objetivos

Zero a dois pontos

4. Cálculo do tempo previsto

Zero a dois pontos

5. Voz / Uso de linguagem clara e precisa

Zero a dois pontos

6. Apresentação pessoal

Zero a dois pontos

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. A fase de entrevista e prova de aula será realizada entre os dias 18 a 30 de janeiro de
2018.
4.2. Os candidatos classificados para a prova de aula deverão comparecer ao IBMR no
local, dia e hora determinados, com a seguinte documentação (cópia):

a)
b)
c)
d)

Currículo Lattes atualizado, com cópias de documentação comprobatória;
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Diploma de Graduação;
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Certificado de Especialização;
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do histórico escolar da
Especialização;
e) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Diploma de Mestrado, se
aplicável;
f) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do histórico escolar do Mestrado, se
aplicável;
g) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Diploma de Doutorado;
h) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do histórico escolar do Doutorado;
i) Documentação comprobatória de experiência de magistério;

4.3. Os candidatos selecionados deverão comparecer ao IBMR no local, dia e hora
determinados, com a seguinte documentação (cópia) para contratação:

a)
b)
c)
d)
e)

Carteira de Identidade;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
CPF;
Título de Eleitor, comprovando a quitação com a justiça eleitoral;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

PIS/PASEP;
Certidão de Serviço Militar, quando for o caso;
Comprovante de naturalização, quando for o caso;
Comprovante de residência;
Currículo Lattes atualizado, com cópias de documentação comprobatória;
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Diploma de Graduação;
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Certificado de Especialização;
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do histórico escolar da
Especialização;
n) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Diploma de Mestrado, se
aplicável;
o) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do histórico escolar do Mestrado, se
aplicável;
p) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Diploma de Doutorado;
q) Cópia autenticada em cartório, frente e verso do histórico escolar do Doutorado;
r) Documentação comprobatória de experiência de magistério;
s) Documentação comprobatória de exercício da profissão;
t) Documentação comprobatória da produção acadêmico-científica;
u) Documentação comprobatória da participação em projetos de Extensão;
v) Duas fotos recentes 3x4.
4.4. Na desistência ou impossibilidade de o candidato melhor classificado preencher a vaga, a
Comissão de Recrutamento e Seleção apontará, mediante ordem de classificação, outro
candidato apto ao preenchimento da vaga.

4.5. Ocorrendo empate dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato que
obtiver a nota final mais alta na prova didática.

4.6. Ainda ocorrendo empate, dar-se-á preferência ao candidato que obtiver mais tempo de
experiência no magistério superior.
4.7. O resultado do processo de seleção será divulgado aos candidatos por meio de mensagem
eletrônica.
4.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.
Diretoria Acadêmica
Centro Universitário Hermínio da Silveira
IBMR – Laureate International Universities.
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