
 

 

 

 
Regulamento 

 
Processo seletivo Externo para a contratação de Professores 

 

A Faculdade Ciências da Vida, mantida pelo Instituto Vida e Saúde 

(IVIS), com sede na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, torna público, que 

no período de 30/03/2022 a 05/04/2022 estarão abertas as inscrições para 

seleção e contratação de professores para o Curso de Farmácia, turno noturno 

nas disciplinas abaixo descritas. 

Curso: Farmácia  

Disciplina N° de 

Vagas 

CH 

(semestral/semanal) 

(horas/ aula) 

Produção e Desenvolvimento de Formulações 

I, II e III 

1 52,5 (3h) presenciais 

e 17,5h (1h) ead 

 

O candidato selecionado deverá ter, em atividade, o cadastro de 

Microemprendedor individual (MEI), pela qual se dará a prestação de serviços 

de docência. A remuneração é conforme estabelecido pelo Sindicato de 

Professores, MG bem como todos os acréscimos devidos em convenção 

coletiva. 

As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas por email, 

através do preenchimento da Ficha de Inscrição - ANEXO 1 deste edital. 

Deverá ser enviado também o link para acesso do currículo lattes do candidato, 

no mesmo email. (lucianalbaeta@outlook.com). 

O processo seletivo constará das seguintes etapas: 

I- Prova Didática 

II – Entrevista 

Será classificado para a prova didática, após análise da ficha de inscrição e 

currículo lattes do candidato, aquele que tiver formação específica ou correlata na 

disciplina pleiteada. O candidato classificado ao final do processo seletivo, será aquele 
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que conseguir apresentar maior número de critérios de adesão ao tema como: 

conhecimento teórico aplicado às ciências farmacêuticas, experiência profissional na 

área, didática e formação acadêmica.  

A apresentação para a Banca Examinadora, na prova didática, será 

realizada no dia 06/04/2022, no ambiente virtual de aprendizagem da FCV 

(link a ser enviado). Os selecionados serão convidados para ministrar uma 

aula de, no máximo 15 minutos, sobre tema pertinente à disciplina pleiteada. A 

escolha do tema é livre, dentro das ementas das disciplinas (ANEXO 2) e de 

acordo com o agrupamento proposto no quadro de descrição das disciplinas 

ofertadas. O agendamento do horário de apresentação será previamente 

marcado por telefone ou email. A entrevista ocorrerá após a apresentação da 

aula didática. 

A Coordenação geral do processo de seleção ficará sob a 

responsabilidade da coordenação do curso de Farmácia. 

O resultado do processo seletivo será informado diretamente aos 

candidatos, e publicado o ranking de classificação no site institucional, pela 

coordenação dos cursos, a partir do dia 07/04/2022. 

Havendo desistência do professor selecionado e aprovado, será 

aproveitado o candidato cuja classificação seja a imediatamente inferior. 

O processo seletivo terá prazo de seis meses, prorrogável por igual 

período, contado a partir da data de divulgação do resultado. 



 

 

 

 
 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do candidato: _______________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone celular: _________________ Telefone residencial:_______________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Titulação: 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-doutorado  

- Experiência Docente no Ensino Superior:  ___ anos 

   . Em quais disciplinas? ________________________ 

- Tem experiência profissional? ___ anos 

   . Em quais áreas ou empresas? _____________________ 

- Link do currículo lattes: ________________________________________ 

*Gentileza preencher essa ficha com o máximo de informações 

Data de inscrição: ____/____/____  

 

Assinatura do candidato:  

 
 



 

 

 

 
ANEXO 2 – EMENTÁRIO 

 
Produção e Desenvolvimento de Formulações I 

EMENTA: 

História da farmacotécnica, Introdução à Farmacotécnica, Desenvolvimento 

farmacotécnico, Composição de formas farmacêuticas, Metrologia aplicada e 

cálculos farmacotécnicos. Boas práticas de manipulação e produção. Controle 

de qualidade na manipulação e produção. Água na manipulação: operações 

aplicadas à qualidade de águas para processos de produção de 

medicamentos. Organização laboratório de farmacotécnica. Mecânica dos 

fluídos. Formas farmacêuticas líquidas de uso oral, tópico e parenteral: 

hidróleos, sacaróleos e alcoóleos, extratos e extratos fluidos, colírios, soluções 

de uso nasal e otológico, soluções injetáveis. Farmacotécnica de 

domissaniantes hospitalares. 

 

Produção e Desenvolvimento de Formulações II 

EMENTA: 

Formas farmacêuticas semi-sólidas: emulsões, suspensões, pastas, pomadas 

e géis. Supositórios e óvulos vaginais. Introdução à nanotecnologia aplicada à 

Farmácia.  

 

Produção e Desenvolvimento de Formulações III 

EMENTA: 

Sólidos – tipos, granulometria, propriedades de empacotamento e fluxo, 

misturas, Formas farmacêuticas sólidas: comprimidos e cápsulas. Formas 

farmacêuticas de liberação modificada. Preparações injetáveis e oftálmicas. 

 

Obs: As disciplinas são ministradas sob a metodologia de rotação por 

estações, sendo 2ºf 3 e 4º horários, quinzenais e 3ºf, 1 e 2º horários, 

semanais, perfazendo 3h/a semanais. 

 


