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Informações:

Prova de Desempenho Didático
A Prova  de  Desempenho  Didático  consiste  numa  aula  de  30  (trinta)  minutos,  a  ser
ministrada pelo candidato perante os integrantes da Banca Examinadora.

O tema da Prova de Desempenho Didático será escolhido dentre os tópicos relacionados
abaixo:

Módulo/Conteúdo: Morfofisioquímica I e II - Anatomia Clínica Cirúrgica IV - Cirurgia
de Cabeça e Pescoço

1) Protocolo no tratamento de pacientes com fissuras lábios palatinas;
2) Protocolo no tratamento de cirurgias Ortognaticas;
3) Enxertos ósseos;
4) Tratamentos de traumas de face;
5) Tratamentos do trauma de mandibula. 

O tema escolhido será informado ao candidato através do seu e-mail, até 24 horas antes 
do horário estabelecido para a prova. O candidato pode, no mesmo prazo, obter a 
informação através do telefone (51)3714-7000, ramal 5226.
Ao apresentar-se para a Prova de Desempenho Didático, o candidato deverá entregar
para a Banca Examinadora o plano de aula em versão impressa, em 02 (duas) vias,
contendo os elementos básicos de um plano (objetivos, conteúdo, etc.).
Após  a  aula  de  30  (trinta)  minutos,  a  Banca  Examinadora  terá  espaço  para
questionamentos e esclarecimentos.
O Centro Universitário UNIVATES disponibilizará quadro e datashow aos candidatos que
pretendam fazer uso durante a Prova de Desempenho Didático.
A  Instituição  disponibiliza  também  o  notebook,  restando  porém  sob  inteira
responsabilidade do candidato, o perfeito funcionamento deste equipamento em relação
aos softwares utilizados.
Os candidatos que tiverem interesse em utilizar tv/vídeo/som devem comunicar o Setor
de Recursos Humanos através do e-mail  processoseletivodocente@univates.br ou pelo
telefone (0XX51) 3714-7000, ramal 5226, até 48 horas antes do horário da sua Prova de
Desempenho Didático.
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O(a) candidato(a) que alcançar nota igual ou superior a 6,0 na Prova de Desempenho
Didático será considerado aprovado nesta etapa.

Entrevista
A Entrevista tem por finalidade complementar informações, bem como identificar o perfil
do candidato.
A Entrevista será realizada no mesmo dia da Prova de Desempenho Didático e envolve
questionamento escrito e/ou oral.
O(a)  candidato(a)  que  alcançar  nota  igual  ou  superior  a  6,0  na  entrevista  será
considerado aprovado nesta etapa.

Avaliação dos Títulos
Os Títulos (excluídos os já entregues no ato da inscrição) devem ser apresentados em
fotocópia  e  entregues  pelo  candidato  quando  este  se  apresentar  para  a  Prova  de
Desempenho Didático e Entrevista.
Os Títulos são pontuados conforme anexo do Regulamento  do Processo Seletivo de
Docentes.
Somente os(as) candidatos(as) aprovados(as) na Prova de Desempenho Didático e na
Entrevista terão seus títulos avaliados.

Classificação Final
Será  pré-requisito  para  a  classificação  do(a)  candidato(a)  a  aprovação  na  Prova  de
Desempenho Didático e na Entrevista.
Para a obtenção da classificação final dos candidatos, utiliza-se a média ponderada:
a) Prova de Desempenho Didático...................... Peso 5,0;
b) Entrevista......................................................... Peso 3,0;
c) Prova de Títulos........................................... ... Peso 2,0.
A classificação final dos(as) candidatos(as) será publicada no Portal da Instituição, em
Menu, Trabalhe Conosco, a partir de 07 de dezembro de 2016.


