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COMISSÃO DE RECRUTAMENTO DE CORPO DOCENTE E 

DEMAIS RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO JK - 

CRESED  

EDITAL Nº 008/2017 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO DE DOCENTE 

A Comissão de Recrutamento do Corpo Docente e demais 
Recursos Humanos da Rede de Ensino JK – CRESED abre processo de 
recrutamento de forma mista, interno e externo, para DOCENTE. 

Respeitada as exigências legais, a Rede de Ensino Jk por dever,  
convoca Odontólogo e/ou Cirurgião Dentista para compor o Quadro 
Docente a ser apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de 
Bacharelado em Odontologia que será protocolado no Ministério da 
Educação - MEC. 

A Rede de Ensino JK declara que assinará o Termo de Compromisso 
de Contratação com os candidatos que atendam os requisitos abaixo, após a 
publicação da Portaria de Autorização do citado curso. 

O candidato selecionado poderá declinar, a qualquer tempo, do 
compromisso de contratação junto a Mantenedora da Rede de Ensino JK, em 
face de outros interesses pessoais. 

  

1. DOS CURSOS E VAGAS:  

1.1. CURSO: 

a) Bacharelado em ODONTOLOGIA  

1.2. VAGAS:  

a) 10 (dez) vagas para o Odontólogo com titulação de Mestrado; 
podendo cada candidato concorrer a regência de até 2 (duas) 
disciplinas. 

a) 10 (dez) vagas para o Odontólogo com titulação de Doutor; 
podendo cada candidato concorrer à regência de até 2 (duas) 
disciplinas. 

1.3. DISCIPLINAS: 

1. Patologia Geral 
2. Anatomia Humana 
3. Bioquímica 
4. Histologia 
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5. Políticas Públicas de Saúde 
6. Histologia Oral 
7. Anatomia de Cabeça e Pescoço 
8. Patologia Bucal 
9. Bioquímica Aplicada à Odontologia 
10. Fisiologia Humana 
11. Odontologia em Saúde Coletiva 
12. Epidemiologia e Ciências Sociais 
13. Farmacologia e Terapêutica 
14. Biomateriais em Odontologia Clínica 
15. Atividades Complementares III 
16. Epidemiologia e Saúde Bucal 
17. Anestesiologia em Odontologia Clínica 
18. Imunologia 
19. Estomatologia 
20. Radiologia Odontológica 

1.4. LOCAL: 

a) SEPS, Entrequadras 907/707, Conjunto F . Asa Sul, Brasília, - DF. 

 

2. REQUISITOS: 

 2.1. Nos termos previstos na legislação CLT em vigor o (a) candidato (a) 
deve atender aos seguintes requisitos: 

a) Seja profissional com formação acadêmica no Bacharelado em 
Odontologia; 

b) Seja portador do Registro no Conselho Regional de 
Odontologia - CRO/DF ou CFO; 

c) Seja portador de certificação concluída, validado pelo MEC de 
curso Stricto Sensu obtido na área de formação do curso de 
graduação. 

d) Possua certificações concluída, validadas pelo MEC de curso 
Lato Sensu ou MBA obtido na área de formação do curso de 
graduação; 

e) Esteja disponível para participar da Entrevista, quando  da visita 
da Comissão de Avaliação In Loco do INEP em data futura, 
ainda não prevista; 

f) Tenha produção intelectual técnica ou científica e/ou cultural  
publicada;  

g) Demonstre interesse em participar de reuniões, quando 
convidado, para conhecer e opinar sobre o Projeto Pedagógico 
do Curso, apresentado para aprovação pelo MEC; 

h) Tenha feito a manifestação de interesse a partir do registro do 
currículo no BANCO DE TALENTOS pelo endereço 
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https://www.rededeensinojk.com.br/copia-ouvidoria do “JK 
Trabalhe Conosco” bancodetalentos@facjk.com.br; 

i) Seja convidado (a) dentre os (as) candidatos (as) do BANCO DE 
TALENTOS, atendidos os requisitos exigidos no Programa de 
Recrutamento, Seleção, adotado pela Rede de Ensino JK para 
participação  no processo de Seleção; e 

j) Tenha experiência no regência de aulas no Ensino Superior. 

 

3. DA REMUNERAÇÃO: 

3.1 A Mantenedora da Rede de Ensino JK, contratará o PROFESSOR 
só depois de Publicada a Portaria de Autorização do Curso, pelo MEC, 
respeitando o piso salarial da titulação do candidato, aplicando na época, o 
valor a ser declarado pela Convenção Coletiva Sindical da categoria, 
respeitada a carga horária concedida com a formação de turma. 

3.2 Fica reservada a vaga para o docente que assinar o Termo de 
Compromisso, em conjunto não com a Mantenedora  

 

4. DA INSCRIÇÃO: 

4.1 O (A) candidato (a) deverá enviar o curriculum vitae para o e-mail 
bancodetalentos@facjk.com.br, com o título: “ODONTOLOGIA” até o dia 
25/08/2017;  

4.2. Deverá ainda estar disponível para ser ENTREVISTADO (A) pela 
Banca de Avaliação da CRESED, em horário e data a ser divulgado a partir do 
dia 28/08/2017; 

4.3. Quando da entrevista, o (a) candidato (a) deverá apresentar, para 
efeito de comprovação e autenticação, cópia e original dos documentos a 
seguir relacionados:  

a) Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/); 
b) Carteira da CRO/DF;  
c) Documentos comprobatórios do grau de formação exigidos para o 

cargo;  
d) Documentos comprobatórios dos títulos informados no Currículo 

Lattes.  

 

5. DA SELEÇÃO: 

5.1 A seleção será realizada em 2 (duas) fases sucessivas:  

a) Análise do Currículo Lattes (eliminatória); a ser realizada, 
internamente pela CRESED; 

https://www.rededeensinojk.com.br/copia-ouvidoria
mailto:bancodetalentos@facjk.com.br
mailto:bancodetalentos@facjk.com.br
http://lattes.cnpq.br/
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b) Entrevista (classificatória) comprovando o conhecimento das 
atribuições gerais exigidas para o bom exercício da docência e 
momento em que serão firmados os compromissos formais e 
assinado o Termo de Compromisso. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1 A aprovação no processo seletivo não concederá qualquer direito 
aos classificados, ficando a contratação a critério da Mantenedora da Rede de 
Ensino JK; 

6.2 A contratação do (a) classificado (a) será efetuada pelo regime de 
Consolidação das Leis de Trabalho e Acordo Coletivo da categoria; 

6.3. Até a data da Contratação, a Mantenedora e o Selecionado 
assinarão o seguinte compromisso: 

6.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral e 
Presidência da Mantenedora da Rede de Ensino JK.  

 

PUBLIQUE-SE  

Brasília – DF, 14 de agosto de 2017. 

 

 

Brenda Cariello de Oliveira José 

        Presidente da CRESED 

Aquiescência: 

Em ____ de ________ de 20___ 

 

___________________________  

Diretor Geral 


