
                                                            
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 
REITORIA DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

EDITAL Nº 05/2013 
 

Abertura de inscrições ao processo de seleção para Colaboradores Docentes  
 
 

O Presidente da Fundação Universidade de Cruz Alta e a Reitora da 
Universidade de Cruz Alta, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de 
selecionar docentes para os cursos de graduação e pós-graduação, tornam público a 
abertura de processo seletivo destinado ao provimento de vagas para as funções 
abaixo relacionadas, o qual reger-se-á de acordo com as disposições deste Edital e de 
acordo com a legislação institucional específica. 
 
I – Das Vagas: 
 

a) Administração – 01 (uma) vaga. 
b) Agronomia – 02 (duas) vagas. 
c) Arquitetura e Urbanismo – 03 (três) vagas. 
d) Ciências Contábeis – 01 (uma) vaga. 
e) Farmácia – 01 (uma) vaga. 
f) Medicina Veterinária – 02 (duas) vagas. 

 
II – Das Inscrições: 
 
2.1. O período de inscrições será de 09 de outubro 2013 até 14 de novembro de 2013, 
das 08h às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira. 
 
2.2. As inscrições poderão ser feitas no site da Unicruz, através do link 
http://portal.unicruz.edu.br/corpore.net/Source/EduPS-
ProcessoSeletivo/Public/EduPSPublicMain.aspx ou pessoalmente no setor de Recursos 
Humanos, no prédio central do Campus Universitário, situado na Rodovia Municipal 
Jacob Della Méa Km 5.6 – Parada Benito - Cruz Alta, RS, telefone (0xx55) 3321-1649, 
e-mail rh@unicruz.edu.br. 
  
2.3. Para as inscrições realizadas através do site, os documentos comprobatórios 
devem ser enviados ao setor de Recursos Humanos, sendo que só serão considerados 
válidos os documentos recebidos no setor até às 17h do dia 14 de novembro de 2013. 
Para as inscrições realizadas pessoalmente, a documentação comprobatória deve ser 
entregue no ato da inscrição. Os documentos não serão conferidos no ato de entrega, 
portanto é de responsabilidade do candidato a juntada correta dos mesmos. Não serão 
considerados documentos comprobatórios enviados por e-mail. 
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2.4. Valor: R$ 40,00 (quarenta reais), pagos através de boleto gerado no ato da 
inscrição.  
 
2.5. A inscrição do candidato implicará, desde logo, no conhecimento prévio e na tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e nas 
normas internas da Instituição, às quais não poderá ser arguido desconhecimento. 
 
2.6. Requisitos: 
 
2.6.1. Área: Administração – Gestão do Agronegócio 
2.6.1.1. Titulação exigida: Graduação em Administração, ou áreas afins ao 
agronegócio, com doutorado concluído na área do Agronegócio, ou Desenvolvimento 
Rural, ou Extensão Rural. 
Observação: O candidato deve ter experiência comprovada em projetos e publicações 
na área de gestão da propriedade rural, cadeias produtivas e agronegócio. 
2.6.1.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.1.3. Regime de trabalho: integral. 
2.6.1.4. Pontos para as provas: 1. Gestão da inovação nas cadeias agroindustriais; 2. 
Mercados e comercialização no agronegócio; 3. Análise de cadeias produtivas e 
sistemas agroindustriais; 4. Cooperativas e agronegócios; 5. Marketing e estratégias em 
agronegócios; 6. Logística em agronegócio; 7. Planejamento estratégico; 8. Gestão de 
custos aplicados ao agronegócio; 9. Análise e estrutura de Projetos agropecuários; 10. 
Políticas Públicas e desenvolvimento rural. 
 
2.6.2. Área: Agronomia  
2.6.2.1. Titulação exigida: Graduação em Agronomia, com doutorado concluído na área 
ou em áreas afins, com ênfase em plantas de lavoura. 
Observação: possuir carteira do CREA. 
2.6.2.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.2.3. Regime de trabalho: integral. 
2.6.2.4. Pontos para as provas: 1. Cultura da soja; 2. Cultura do milho; 3. Cultura do 
sorgo; 4. Cultura do arroz; 5. Cultura da cana-de-açúcar; 6. Cultura do trigo; 7. Cultura 
da aveia, centeio, cevada; 8. Cultura do girassol; 9. Cultura da mandioca; 10. Cultura da 
Canola. 
 
2.6.3. Área: Agronomia  
2.6.3.1. Titulação exigida: Graduação em Agronomia, com doutorado concluído na área 
ou em áreas afins, com ênfase em experimentação agrícola. 
Observação: possuir carteira do CREA. 
2.6.3.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.3.3. Regime de trabalho: parcial. 
2.6.3.4. Pontos para as provas: 1. Princípios básicos de experimentação: aspectos 
gerais, tratamentos, unidades experimentais, utilização em pesquisas; 2. Delineamento 
Inteiramente Casualizado: caracterização e uso, modelo matemático e pressuposições, 
análise de variância, número desigual de repetições por tratamento; 3. Delineamento 
em Blocos ao Acaso: caracterização e uso, modelo matemático e pressuposições, 
análise de variância, número desigual de repetições por tratamento; 4. Delineamento 
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Quadrado latino: caracterização e uso, modelo matemático e pressuposições, análise 
de variância, número desigual de repetições por tratamento; 5. Arranjos fatoriais: 
conceitos e interpretação dos efeitos principais e interação; experimento fatorial em 
parcelas subdivididas, análise de variância e análises complementares; 6. Análise de 
experimentos com tratamentos qualitativos: testes de Tukey, Duncan, Scott-Knott, 
Dunnett e Sheffé: utilização adequada; 7. Análise de experimentos com tratamentos 
quantitativos: análise de regressão, cálculo do coeficiente de determinação e da 
máxima eficiência técnica; 8. Análise conjunta de experimentos: conhecimentos gerais, 
análise e interpretação; 9. Planejamento e controle da qualidade em experimentos: erro 
experimental, tipos de erros, planejamento adequado; 10. Análise de dados não-
paramétricos. 
 
2.6.4. Área: Arquitetura e Urbanismo 
2.6.4.1. Titulação exigida: Graduação em Arquitetura e Urbanismo, com doutorado ou 
mestrado concluído na área ou áreas afins. 
Observação: possuir carteira do CAU. 
2.6.4.2. Vagas: 02 (duas). 
2.6.4.3. Regime de trabalho: horista. 
2.6.4.4. Pontos para as provas: 1. Legislação: Plano Diretor e Código de Obras; 2. 
Programa de Necessidades; 3. Pré-dimensionamento; 4. Fluxograma; 5. Análise Crítica: 
funcionalidade, forma, cobertura, estrutura, implantação e orientação solar; 6. Planta de 
Situação; 7. Planta de Localização; 8. Análise do Entorno: Uso do solo, sistema viário, 
infraestrutura urbana, equipamentos urbanos e vegetação; 9. Levantamento 
topográfico; 10. Anteprojeto. 
  
2.6.5. Área: Arquitetura e Urbanismo  
2.6.5.1. Titulação exigida: Graduação em Arquitetura e Urbanismo, com doutorado ou 
mestrado concluído na área de Patrimônio Histórico. 
Observação: possuir carteira do CAU. 
2.6.5.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.5.3. Regime de trabalho: horista. 
2.6.5.4. Pontos para as provas: 1. Legislação pertinente ao Patrimônio Histórico; 2. 
Estudo de dados cronológicos e históricos de entorno e ambiência; 3. Estudos de dados 
tipológicos e funcionais; 4. Estudo do contexto socioeconômico; 5. Condicionantes 
históricos; 6. Condicionantes físico-ambientais; 7. Condicionantes sociais-contextuais; 
8. Condicionantes culturais; 9. Condicionantes econômicos; 10. Condicionantes 
técnicos construtivos. 
 
2.6.6. Área: Ciências Contábeis  
2.6.6.1. Titulação exigida: Graduação em Ciências Contábeis, com Mestrado na área ou 
áreas afins, ou especialização na área ou áreas afins. 
2.6.6.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.6.3. Regime de trabalho: horista. 
2.6.6.4. Pontos para as provas: 1. Demonstrações Financeiras, Impostos e Fluxo de 
Caixa; 2. Análise das Demonstrações Financeiras; 3. O valor do dinheiro no tempo; 4. 
Fluxo de caixa e planejamento financeiro; 5. Capital de Giro e Gestão de ativos 
circulantes; 6. Custo de capital de terceiros de curto e longo prazo; 7. Custo das ações 
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preferenciais e ordinárias; 8. Custo dos lucros retidos; 9. Custo marginal do capital; 10. 
Alavancagem e estrutura de capital – análise do PE e da alavancagem. 
 
2.6.7. Área: Farmácia 
2.6.7.1. Titulação exigida: Graduação em Farmácia ou Farmácia Industrial, com 
doutorado, ou mestrado, concluídos na área ou áreas afins.  
2.6.7.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.7.3. Regime de trabalho: parcial. 
2.6.7.4. Pontos para as provas: 1. Boas normas de fabricação e segurança em 
laboratórios de Farmacotécnica; 2. Tensoativos e suas aplicações em preparações 
cosméticas; 3. Constituição básica de uma formulação cosmética para a pele, pelos e 
secreção sudoral; 4. Protetores solares e involução cutânea; 5. Principais testes físico-
químicos para o controle de qualidade de medicamentos e cosméticos; 6. Ensaios de 
Toxidade aplicados no Controle Biológico de produtos farmacêuticos; 7. Controle de 
qualidade de matérias-primas; 8. Fundamentos teóricos em análise instrumental 
aplicado ao controle de medicamento: espectroscopia de absorbância no ultravioleta e 
visível; 9. Preparações sólidas: cápsulas, comprimidos e drágeas; 10. Estabilidade e 
armazenamento de medicamentos. 
 
2.6.8. Área: Medicina Veterinária  
2.6.8.1. Titulação exigida: Graduação em Medicina Veterinária, com doutorado 
concluído na área de Produção Animal, com ênfase em Nutrição em Bovinocultura de 
Leite.  
2.6.8.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.8.3. Regime de trabalho: integral. 
2.6.8.4. Pontos para as provas: 1. Anatomia e fisiologia do sistema digestório de 
ruminantes; 2. Estudo dos nutrientes: água; 3. Estudo dos nutrientes: proteínas; 4. Uso 
de NNP para ruminantes; 5. Estudo dos nutrientes: energia; 6. Principais distúrbios 
metabólicos associados à nutrição animal; 7. Exigências nutricionais para Bovinos de 
Leite; 8. Uso de aditivos na nutrição de bovinos leiteiros; 9. Consumo de alimentos; 10. 
Balanceamento de dietas para terneiras, novilhas, vacas secas e vacas em lactação. 
 
2.6.9. Área: Medicina Veterinária  
2.6.9.1. Titulação exigida: Graduação em Medicina Veterinária, com doutorado ou 
mestrado concluído na área.  
2.6.9.2. Vagas: 01 (uma). 
2.6.9.3. Regime de trabalho: horista. 
2.6.9.4. Pontos para as provas: 1. Antígenos; 2. Anticorpos; 3. As células do sistema 
imune; 4. Vacinas; 5. Hipersensibilidades; 6. Aspergilose/Micotixicoses/Avitaminoses; 7. 
Endo e ectoparasitas/Síndrome da Hipertensão Pulmonar (ascite); 8. Doenças víricas 
(doença de Marek e leucose aviária); 9. Doenças Basterianas (colibacilos, pasteurelose 
e salmonelose); 10. Doenças carenciais (avitaminoses). 
 
2.7. Documentação Exigida: O candidato deverá apresentar ou enviar, no ato da 
inscrição, Curriculum Vitae, no formato Lattes atualizado, documentado (com 
comprovantes anexados) e comprovação dos requisitos exigidos no edital para o 
exercício do cargo, formas de contato atualizadas (telefone e email), e recibo do 
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pagamento da taxa de inscrição. Os comprovantes de conclusão de mestrado e 
doutorado somente tem validade se emitidos por cursos credenciados ou autorizados 
pela Capes. Em caso de formação concluída no exterior, a documentação 
comprobatória deverá possuir convalidação em Instituição de Ensino no Brasil. Serão 
aceitos atestados de defesa como comprovantes de conclusão de mestrado e 
doutorado. 
 
III – Do Processo de Seleção: 
 
3.1. As provas serão realizadas no Campus Universitário, situado na Rodovia Municipal 
Jacob Della Méa, km 5.6, Parada Benito, Cruz Alta, RS. As salas de prova serão 
divulgadas no site da Unicruz www.unicruz.edu.br, juntamente com a homologação das 
inscrições. 
 
3.2. A seleção consistirá de: 
 

a) análise de currículo (peso 3,0); 
b) prova escrita (peso 3,0); 
c) prova didática (peso 4,0). 

 
3.3. No dia 20 de novembro de 2013, será publicada, no site da UNICRUZ, a lista de 
inscrições homologadas, a partir das 17h. Eventuais recursos e/ou impedimentos 
deverão ser encaminhados formalmente e pessoalmente ao setor de Recursos 
Humanos até às 17h do dia 22 de novembro de 2013, cujo resultado será publicado no 
dia 25 de novembro de 2013.  Em caso de impossibilidade de entrega de recurso 
pessoalmente, o candidato poderá autorizar terceiro a entregá-lo mediante instrumento 
de procuração. 
 
3.4. A avaliação será realizada em 02 (duas) etapas, sendo a primeira de análise de 
currículo e prova escrita e a segunda de prova didática. 
 
3.5. Primeira Etapa: análise de currículo, prova escrita e sorteio do ponto para a prova 
escrita e para a prova didática: 27 de novembro de 2013, às 9h. A prova escrita 
envolverá conhecimentos básicos e específicos sobre o ponto sorteado e terá duração 
de 2h30min. Serão disponibilizadas três laudas para tal atividade. 
 
3.6. Segunda Etapa: prova didática: 29 de novembro de 2013, a partir das 9h, conforme 
o ponto sorteado no dia 27 de novembro pela banca examinadora. Nessa etapa será 
necessária a entrega de Plano de Aula do ponto sorteado. Será divulgado no site no dia 
20 de novembro os horários e locais das bancas, bem como uma sugestão de modelo 
de Plano de Aula, sendo que a adoção do mesmo fica a critério do candidato. O ponto 
para ambas as provas é idêntico para todos os candidatos. 
 
3.7. Será considerado aprovado o candidato que atingir percentual igual ou superior a 
60% (sessenta por cento) na média ponderada das duas etapas, de acordo com peso 
de cada item avaliado. 
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3.8. O resultado do processo seletivo será divulgado no site da UNICRUZ no dia 04 de 
dezembro de 2013. 
 
3.9. Eventuais recursos e/ou impedimentos deverão ser protocolados formalmente e 
pessoalmente ao setor de Recursos Humanos, imediatamente após a divulgação do 
resultado do processo seletivo, podendo ser apresentado até às 17h do dia 06 de 
dezembro de 2013. Em caso de impossibilidade de entrega de recurso pessoalmente, o 
candidato poderá autorizar terceiro a entregá-lo mediante instrumento de procuração. O 
resultado da avaliação do recurso e o resultado final do processo seletivo serão 
publicados no dia 09 de dezembro de 2013.  
 
3.10. O candidato que não preencher os requisitos mínimos exigidos pelo edital, ou não 
completar a documentação exigida ou não comparecer a qualquer etapa do processo 
seletivo estará automaticamente desclassificado. 
 
3.11. A homologação das inscrições e o julgamento dos recursos serão deliberados por 
comissão nomeada para tal finalidade. A avaliação das etapas do processo seletivo 
será realizada por Banca Examinadora, formada a partir de critérios estabelecidos no 
Regimento Geral de Contratação de Pessoal. 
 
IV – Da Remuneração: 
 
4.1. O valor da hora/aula obedece aos critérios de enquadramento no Plano de 
Carreira: auxiliar R$25,72 (vinte e cinco reais e setenta e dois centavos); assistente 
R$28,31 (vinte e oito reais e trinta e um centavos); adjunto R$31,13 (trinta e um reais e 
treze centavos). Mediante titulação de mestrado será acrescentado 11% ao salário 
base; mediante titulação de doutorado será acrescentado 15% ao salário base. 
 
V – Das disposições Finais: 
 
5.1. A classificação dos candidatos e quaisquer informações relativas ao objeto do 
presente Edital serão informadas na página web da UNICRUZ, ficando a cargo do 
candidato o acompanhamento. 
 
5.2. Todos os candidatos aprovados neste processo seletivo serão, a partir da 
contratação, enquadrados no Plano de Carreira do Quadro Docente da Instituição. 
 
5.3. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa 
de direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação 
final. 
 
5.4. Os candidatos aprovados serão inseridos em cadastro reserva, os quais ficarão 
armazenados pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual 
período.  
 
5.5. O regime de trabalho dos eventuais docentes contratados será regido pela 
Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e pela convenção coletiva de trabalho do 
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órgão de classe. 
 
5.6. O presente Edital poderá sofrer eventuais acréscimos e/ou alterações, enquanto 
não consumado o ato que lhe disser respeito, até a data de realização das provas. 
 
5.7. As vagas disponibilizadas neste edital também são abertas a candidatos com 
necessidades especiais, de acordo com as especificidades das funções. No ato da 
inscrição, o portador de necessidade especial deve informar a sua particularidade para, 
se necessário, confecção de avaliação específica.  
 
5.8. Do número total das vagas oferecidas neste Edital serão destinados 10% (dez por 
cento) para pessoas com necessidades especiais.  
  
5.9. Nos casos em que é oferecida apenas 01 (uma) vaga, o eventual preenchimento 
de uma segunda vaga será destinada a candidato com necessidades especiais.  
  
5.10. Em qualquer dos casos, não havendo candidato com necessidades especiais 
aprovado, a vaga será preenchida por candidato sem necessidades especiais.  
 
5.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria na forma prevista pelo 
Regimento Geral de Contratação de Pessoal vigente. 
 
5.12. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao setor de Recursos 
Humanos, pelo telefone: (0XX) 55 3321-1649, ou pelo e-mail: rh@unicruz.edu.br 
 
                                                                                

 
Cruz Alta, 08 de outubro de 2013. 

 
 
 
 
 
 

Prof. MSc. José Ricardo Libardoni dos Santos Profª Drª Elizabeth Fontoura Dorneles 
Presidente 

Fundação Universidade de Cruz Alta 
Reitora 

Universidade de Cruz Alta 
 
 
 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 08 de outubro de 2013. 
========================== 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral. 
 


