EDITAL UNIARP N. 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

Divulga e torna público o EDITAL UNIARP
N.º 013/2017 sobre a oferta da disciplina em
aberto para o 1º Semestre de 2018 visando
a ocupação por Docente devidamente
habilitado já pertencente ao quadro de
pessoal.

A REITORIA divulga e torna público o EDITAL UNIARP n.º 013/2017 sobre a oferta da
disciplina em aberto para o 1º Semestre de 2018, visando a ocupação por Docente
devidamente habilitado já pertencente ao quadro efetivo de pessoal, nos seguintes termos:

Art. 1o – A disciplina em aberto para o 1º Semestre de 2018 poderá ser
pleiteada pelo docente efetivo, assim considerado aquele não contratado de forma
temporária ou autônoma, devidamente habilitado, conforme descrição e exigência do
Anexo I (Quadro de Disciplina):
Art. 2o - O processo de solicitação de disciplina em aberto deverá ser
protocolado no RH no período de 29/11/2017 a 04/12/2017, acompanhado dos
seguintes documentos, os quais serão disponibilizadas fotocópias autenticadas no
ato:
I – Formulário de inscrição preenchido (Anexo II), manifestando interesse em
ministrar a disciplina em aberto para o 1º Semestre de 2018, observando a
compatibilidade de horários com as demais disciplinas que irá ministrar
naquele semestre;
II – Comprovante de residência com data dos últimos três meses;
III – Certificado de graduação e pós-graduação (lato sensu) ou (pós-graduação
stricto sensu).
Art. 3o – Uma Comissão composta por três membros indicados pela Reitoria
classificará as inscrições, considerando:
I- Documentação apresentada;
II - Parecer do Coordenador de Curso;
III - Parecer do Vice-Reitor Acadêmico;
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Art. 4º. – Caberá a Reitoria da UNIARP a definição e homologação final da
distribuição de disciplinas, podendo vetar aquelas que julgar inadequadas.

Parágrafo único - Por conta da condição de horista em que há semestralmente
a distribuição de disciplinas, os docentes ora selecionados para ministrarem as
disciplinas em aberto não possuem direito sobre ela para os demais semestres,
ficando sujeito a nova distribuição de disciplinas.
Art. 5º. - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão e
serão revistos pela Reitoria.
Art. 6º. – Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Caçador, 29 de novembro de 2017.

Prof. Adélcio Machado dos Santos, Pós Dr.
Reitor da UNIARP
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ANEXO I – QUADRO DE DISCIPLINA – E D I T A L Nº 013/REITORIA/2017

CÓDIGO DA QUANTIDADE DE
VAGA
VAGAS

CURSO

COMPONENTE
CURRICULAR

CARGA HORÁRIA
PERÍODO/FASE

Fisioterapia

Fisioterapia aplicada
em amputações,
próteses e órteses

60 horas
Sexta-feira
Noturno
5ª Fase

CAMPUS

PONTO TEMÁTICO

Caçador

Fisioterapia pré e pós
protetização

EMENTA

FORMAÇÃO MÍNIMA
REQUERIDA

Amputações, Classificações e Indicações. Fisioterapia pré e pós amputação. Próteses
1

1

para membros superiores (tipos, indicações) próteses de membros inferiores (tipos,
indicações). Fisioterapia pré e pós protetização. Órteses: tipos, indicações e
prescrições. Atuação do fisioterapeuta no treino das atividades de vida diária tanto na

Graduação em Fisioterapia
com Especialização.

utilização de órteses como de próteses. Vivência prática sob supervisão docente.
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ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO – E D I T A L Nº 013/REITORIA/2017
Eu, ___________________________________, docente efetivo da UNIARP, não
contratado de forma temporária ou autônoma, manifesto interesse em ministrar as
disciplinas mencionadas a seguir:
I – Dados da Vaga
Código da Vaga

Curso

Disciplinas Curriculares

II – Dados Pessoais
Nome Completo
Data de Admissão
Data de Nascimento
Local de Nascimento
Nacionalidade
Filiação
Estado Civil
CPF nº
Número do PIS/PASEP
Título de Eleitor nº
Cédula de Identidade nº (data e
órgão expedidor)
Endereço completo
Bairro
Cidade
CEP
Estado
Telefone (s)
E-mail
Data de Admissão

-

___________________, ___de ___________________de _________.
__________________________
Assinatura do Docente
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