
 

 
 

FACULDADE DE FISIOTERAPIA 
 

O Departamento de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Musculoesquelética (FCM) da 

Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizará seleção de 

docente interessado em redistribuição / remoção para ocupar 01 (uma) vaga referente ao 

conjunto de disciplinas: Fisioterapia Respiratória e Estágio Supervisionado em 

Fisioterapia na Atenção Terciária à Saúde. Além de ministrar o conjunto de disciplinas, 

o docente atuará no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ciências da Reabilitação 

e Desempenho Físico-Funcional da área 21 da CAPES e nos programas de Residência 

Multiprofissional da UFJF que oferecem vagas para fisioterapeutas. A redistribuição / 

remoção de cargo efetivo de professor de nível superior será efetivada com contrapartida 

de vaga para o mesmo cargo. 

 

1- Perfil Docente  

a) Requisitos obrigatórios: 

1. Contemplar os requisitos dispostos na resolução 22/98 – CEPE/UFJF (Regulamento de 

Ingresso de Docentes no Magistério Superior da UFJF) – Do ingresso por transferência e 

redistribuição (http://www.ufjf.br/progepe/publicacoes/resolucoes-ufjf/); 

2. Ter graduação em Fisioterapia e doutorado em qualquer área. 

 

b) Requisitos desejáveis:  

1. Ter experiência docente comprovada em disciplina de Fisioterapia Respiratória ou 

equivalente, de no mínimo 5 anos; 

2. Ter experiência comprovada em supervisão de estágio ou atuação profissional em 

Fisioterapia Hospitalar, de no mínimo 5 anos; 

3. Ter relevante produção científica comprovada com aderência à linha de pesquisa 

Desempenho cardiorrespiratório e reabilitação em diferentes condições de saúde do 

Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional da UFJF.  

Produção científica correspondente a 500 pontos em extratos superiores (A1, A2 e B1) do 

Qualis da área 21 da CAPES nos últimos quatro anos (2015 a 2018). Não serão pontuados 

artigos publicados nos estratos iguais ou inferiores a B2. 

http://www.ufjf.br/progepe/publicacoes/resolucoes-ufjf/


 

2- Procedimentos 

Os interessados deverão enviar e-mail para a Comissão de Avaliação e 

Movimentação de Pessoas – CAMP/PROGEPE/UFJF (camp.prorh@ufjf.edu.br) 

manifestando interesse em ser redistribuído / removido para o Departamento de 

Fisioterapia Cardiorrespiratória e Musculoesquelética (FCM) da Faculdade de Fisioterapia 

da UFJF (Campus Juiz de Fora). Posteriormente, os servidores da CAMP enviarão 

formulário específico para abertura do processo e solicitarão os documentos necessários: 

cópia do contracheque, currículo lattes e plano de atividades. O candidato deverá 

apresentar, no plano de atividades, propostas de atuação nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão para a vaga pleiteada e a contribuição do profissional para o fortalecimento da 

Faculdade de Fisioterapia da UFJF. Os comprovantes dos requisitos obrigatórios e 

desejáveis deverão ser anexados no processo. 

Serão aceitos para análise, processos abertos entre 15 de outubro a 14 de 

novembro de 2018. Para outros esclarecimentos, entrar em contato com a 

CAMP/PROGEPE/UFJF pelo telefone (32) 2102-3927. A avaliação dos processos será 

realizada por banca designada para tal finalidade aprovada em reunião de departamento. 

Os candidatos poderão ser contatados para agendamento de entrevista por vídeo online 

pela comissão avaliadora do processo. 

 

3- Resultado 

O resultado será divulgado no site da Faculdade de Fisioterapia até o dia 14/12/2018. 

O processo de seleção realizado pela banca será referendado em Reunião do 

Departamento em questão e em reunião do Conselho de Unidade da Faculdade de 

Fisioterapia da UFJF. Não havendo candidatos com o perfil docente solicitado, o 

departamento poderá optar pela abertura de concurso público para o preenchimento da 

referida vaga.  
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