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FACULDADE UNIFTC 

UNIDADE ITABUNA/BA 

 

EDITAL Nº 08/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE – GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

A FACULDADE UNIFTC torna pública a divulgação do Processo Seletivo para preenchimento de vaga e cadastro 

reserva de docente do ensino superior em Fisioterapia, para atuação na Unidade Itabuna-BA, conforme a relação a 

seguir: 

Cargo/Função Vaga - Cadastro de reserva 

Docente no ensino superior 1 vaga  - Cadastro reserva 

 

1. VAGAS E REGIME DE TRABALHO 

1.1 A oferta de vaga visa a composição do quadro docente da Faculdade UNIFTC da unidade de Itabuna-

BA. 

1.2 A oferta poderá ser alterada e/ou modificada em qualquer etapa do processo seletivo, sem comunicação 

prévia, a critério da UNIFTC. 

1.3 A oferta é de 01 (uma) vaga para atuação e quadro reserva no Curso de Fisioterapia na Unidade 

Itabuna-BA. 

1.4 A seleção é para atuação via regime de contratação por prazo indeterminado e seguirá a legislação 

trabalhista e educacional no que concerne aos direitos e obrigações porventura firmados. 

1.5 A carga horária semanal de trabalho será conforme o regulamento da UNIFTC.  

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA E PERFIL DE TRABALHO 

 

2.1 Graduação em Fisioterapia, com diploma expedido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério 

da Educação. 

2.2 Titulação mínima de Especialista. 

2.3 O candidato deve possuir capacidade de liderança, possuir boa comunicação formal e verbal. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 
3.1        O período de inscrição será de 22/06/2022 à 05/07/2022. 

3.2        As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário eletrônico 

          https://forms.gle/SdmJtzwXfYr9QYUC8             

3.3 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de 

inscrição acima informado, bem como o envio dos documentos de forma digitalizada, dentro do prazo 

mencionado acima. 

3.4 As inscrições serão gratuitas. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas: 

4.1 INSCRIÇÃO e TRIAGEM DOCUMENTAL  
 

4.1.1 Para fins de inscrição, o candidato deverá preencher completamente e corretamente o formulário 

eletrônico (https://forms.gle/SdmJtzwXfYr9QYUC8) sob pena de indeferimento da inscrição. 

4.1.2 A triagem curricular para o cargo será realizada pela Coordenadora do Curso de Fisioterapia, Assessoria 

Acadêmica e Assessoria Pedagógica e levará em consideração os seguintes critérios: disponibilidade de 

horários e titulação. 

https://forms.gle/SdmJtzwXfYr9QYUC8
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4.1.3 O resultado da avaliação será expresso na escala de notas de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), considerado 

classificado cada candidato que alcançar nota igual ou superior a 5,00 (cinco). 

4.1.4 O resultado da análise curricular será divulgado via e-mail. Os candidatos aprovados para a segunda 

etapa receberão um comunicado direto no dia 12/07/2022, entre 8 às 18 horas, pela Assessoria 

Acadêmica através do e-mail e/ou telefones informados na ficha de inscrição, sendo de 

responsabilidade do candidato, a obrigação de conferência de sua caixa de entrada do e-mail, assim 

como o atendimento de eventual ligação telefônica/mensagem whatsapp efetuada pela Assessoria 

Acadêmica. 

4.1.5 No momento da convocação para a segunda etapa para o cargo, serão informados: data, local e horários 

de realização da aula pública e entrevista. 

  

4.2 ANÁLISE CURRICULAR 

4.2.1 Análise do Currículo 

4.3 ENTREVISTA 

 
4.3.1 Os candidatos aprovados na triagem curricular serão submetidos a entrevistas com a presença da 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia, Assessoria Acadêmica e Assessoria Pedagógica da UNIFTC 

Itabuna. 

4.3.2 Na entrevista será objeto de verificação as competências do candidato para o desempenho das atividades 

oriundas da docência no ensino superior, além da verificação de habilidades como liderança, empatia, 

comunicação e resolução de conflitos. 

 

4.4 AULA PÚBLICA 

4.4.1 A aula pública realizar-se-á no formato remoto (o link será enviado posteriormente) e versará sobre um 

dos pontos do programa pré-estabelecido, conforme anexo A, sorteado pela Banca Examinadora, cabendo ao 

candidato entregar a mesma, antes do seu início, o plano de aula. 

4.4.2 A aula pública terá duração de 30 (trinta) minutos 

 

5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO 

 

* - A responsabilidade pelo acompanhamento do e-mail para informações alusivas ao certame é do candidato. 

6. DA CONVOCAÇÃO 

 

6.1 A eventual convocação dos candidatos aprovados para a admissão atenderá ao prazo de até 01 (um) ano 

após o resultado final, restando claro que a participação no processo seletivo, por si só, NÃO ASSEGURA 

O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO; 

6.2 Na hipótese de convocação para a contratação, o não comparecimento nos dias designados, sem aviso 

formal ao setor de seleção, acarretará a eliminação do candidato; 

6.3 Na hipótese de convocação para a contratação, a NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS 

DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS indicados pelo setor de Gestão de Pessoas, poderá acarretar a 

eliminação do candidato; 

6.4 Os casos omissos serão decididos pela comissão Organizadora. 

DATA EVENTO 

22/06/2022 a 05/07/2022 Realização das inscrições – via formulário  
(https://forms.gle/SdmJtzwXfYr9QYUC8) 

06 a 08/07/2022 Triagem dos candidatos inscritos 

11/07/2022 Etapa da Análise do Currículo 

12//07/2022 Divulgação dos classificados e comunicado direto via e-mail* para 

participação na aula pública e entrevista  

13 //07/2022 Realização das Etapas de Aula Pública e Entrevista  

14/07/2022 Divulgação do resultado ao candidato selecionado via e-mail 
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7. DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO  

 

 Apresentação do documento de identificação civil (RG, CTPS, Passaporte, Identidade funcional); 

 CPF 

 Ficha de Inscrição preenchida (https://forms.gle/SdmJtzwXfYr9QYUC8) 

 Curriculum Lattes ou Currículo da Plataforma Lattes atualizado; 

 Cópia do comprovante de escolaridade (Diploma de graduação, especialização, Mestrado/ 

Doutorado); 

 Inscrição no Conselho de Fisioterapia  

       OBSERVAÇÕES: 

 Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados no Brasil, conforme legislação 

em vigor. 

 A documentação apresentada para a comissão de seleção não será devolvida 

 

 

Itabuna-BA, 22 de junho de 2022. 

 

 

 

 

                                                                                      
_____________________________________ 

Kaminsky Mello Cholodovskis 

Diretor Geral 

 UNIFTC Unidade Itabuna  
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EDITAL Nº. 08/2022 

ANEXO A  

PONTOS E BIBLIOGRAFIA PARA A AULA PÚBLICA - CURSO FISIOTERAPIA 

 

 

Para realização da aula pública o candidato deverá escolher uma das 3 (três) disciplinas do programa pré-

estabelecido e dentro da disciplina escolher um dos pontos.  

 

 

DISCIPLINA 1: Avaliação e Diagnóstico Cinético-Funcional 

PONTO 1: Anamnese e Condução do Exame Clínico em Fisioterapia 

PONTO 2: Laudo para avaliação e diagnóstico cinético-funcional 

PONTO 3:  Programa de prevenção e promoção à saúde 

EMENTA: Aplicação de técnicas semiológicas na abordagem fisioterapêutica aos sistemas orgânicos, com 

ênfase na avaliação e diagnóstico cinético-funcionais, bem como a produção de documentos específicos da 

profissão (laudos, relatórios e pareceres fisioterapêuticos). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

Fulk, Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6 ed. 

Editora Manole, 2018. 

J., MAGEE, D. Avaliação Musculoesquelética. Editora Manole, 2010. 

Celeno, PORTO, C. Semiologia Médica. 8 ed. Grupo GEN, 2019. 

 

DISCIPLINA 2: Recursos Terapêuticos 

 

PONTO 1: Terapia Manual: classificação, generalidades, aplicação e efeitos. 

PONTO 2: Recursos terapêuticos manuais atualmente utilizados nas diversas disfunções dos sistemas do corpo 

humano. 

PONTO 3: Avaliação, indicação e contraindicação dos exercícios terapêuticos.  

  

EMENTA: Bases teóricas e fundamentos históricos da cinesioterapia e terapias manuais. Prescrição dos tratamentos 

cinesio, mecanoterapêuticos e técnicas manuais utilizados no tratamento das principais patologias da coluna vertebral, 

membros superiores e inferiores. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FAGUNDES, Diego. S.; VARGAS, Verônica.Farias. D. Cinesioterapia.  Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2018. 

KISNER, Carolyn.; COLBY, Lynn. A.; BORSTAD, John. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. São Paulo: 

Manole, 2021. 

VASCONCELOS, Gabriela.Souza. D.; MANSOUR, Noura. R.; MAGALHÃES, Lucimara. F. Recursos Terapêuticos 

Manuais. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2021. 

 

 

 

DISCIPLINA 3: FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA UROGENITAL 

 

 

PONTO 1:  Prescrição de técnicas fisioterapêuticas no sistema urogenital. 

PONTO 2:  Solicitação e interpretação de escalas, questionários e testes funcionais. 

PONTO 3:  Biofeedback para as disfunções no sistema urogenital. 

  

EMENTA: Patologias e disfunções causadas por lesões do sistema urogenital. Objetivos de tratamento de acordo com 

o diagnóstico cinético funcional nas diferentes patologias e disfunções do sistema urogenital. Técnicas e recursos 

fisioterapêuticos no tratamento das diferentes patologias e disfunções no sistema urogenital. Laudos e formular 

documento contendo opinião/parecer técnico em resposta a uma consulta, decorrente de controvérsia submetida a 

alguma espécie de demanda no tratamento das diferentes patologias e disfunções causadas por lesões do sistema 

urogenital. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BARACHO, Elza. Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

MORENO, Adriana L. Fisioterapia em uroginecologia. 2 ed. rev e ampl. Baruerí, SP: Manole, 2009. 

PINTO E SILVA, Marcela Ponzio; MARQUES, Andréa de Andrade; DO AMARAL, Maria Teresa Pace. Tratado de 

fisioterapia em saúde da mulher. 2 ed. Rio de Janeiro: Roca, 2019. 

 

 

 

 

 


