
 

 

EDITAL Nº 004/2020 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTES PARA O 1º SEMESTRE DE 2021 

 

O Reitor, no uso de suas atribuições regimentais, faz saber aos interessados que se encontram abertas 

as inscrições para a Seleção Interna e Externa de Docentes conforme discriminado abaixo: 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1. São objeto do presente Processo de Seleção de Docentes para os cursos de Filosofia e de 

Teologia as seguintes vagas: 

 

Curso:  

Filosofia | Graduação 

Disciplina:  

Sociologia 

Ementa:  

O plano pré-social, método e objeto da sociologia. História da sociologia. Condicionamento social 

e liberdade humana. Sociologia do desenvolvimento e da dependência. O modelo econômico 

político brasileiro atual. 

Turno: manhã Créditos: 04 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

04 aulas semanais 

Titulação mínima: 

 Mestre 

 

Curso:  

Teologia | Graduação  

Disciplina:  

Introdução à Teologia 

Ementa:  

Introdução à reflexão teológica. O contexto atual em que se insere a ciência da fé. O estatuto 

epistemológico, o conceito e o método da teologia. Síntese histórica: as principais escolas e 

correntes. A Teologia da Libertação e os principais autores. Os diferentes níveis do fazer teológico 

(popular, prático e acadêmico). A produção acadêmica e sua perspectiva profissional. As teologias 

contextuais e os mais recentes enfoques teológicos. Tarefas atuais da teologia para tornar a fé cristã 

“compreensível, crível e vivencial”. 

Turno: manhã Créditos: 2 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

02 aulas semanais 

Titulação mínima: 

Mestre 

 

  



 

 

Curso: 

Teologia | Graduação 

Disciplina: 

Cristologia 

Ementa: 

A pesquisa histórica sobre Jesus. A questão do Jesus histórico a partir dos Evangelhos e na pesquisa 

histórica. Centralidade do Reino de Deus na pregação de Jesus. A pesquisa histórica sobre a origem 

da fé na ressurreição de Jesus. Significado soteriológico da ressurreição. A cristologia latino-

americana. O nascimento do dogma cristológico: concílios, magistério da Igreja, estado atual da 

questão.  

Turno: manhã Créditos: 4 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

04 aulas semanais 

Titulação mínima: 

Mestre 

 

Curso:  

Teologia | Graduação 

Disciplina:  

Literatura Sapiencial 

Ementa: 

Análise histórico-crítica da literatura sapiencial e poética dos sábios de Israel: Provérbios, Jó, 

Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria, Salmos e Cântico dos Cânticos. Estudo do contexto sapiencial 

bíblico, crise e tentativas de solução em meio a problemas existenciais, religiosos e sociais. 

Simbologia, poesia, formas literárias dos livros sapienciais. Análise exegética de textos 

selecionados. Sabedoria extra-bíblica. 

Turno: manhã Créditos: 4 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

04 aulas semanais 

Titulação mínima: 

Mestre 

 

Curso:  

Teologia | Graduação 

Disciplina:  

Literatura Joanina 

Ementa: 

Introdução ao Evangelho de João e às Cartas Joaninas: autoria; contextos social, histórico e 

cultural; destinatários. Horizonte teológico-catequético do Evangelho de João. Análise exegética 

de textos selecionados. 

Turno: manhã Créditos: 4 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

04 aulas semanais 

Titulação mínima: 

Mestre 

 

Curso:  

Teologia | Graduação 

Disciplina:  

Psicologia da Vida Religiosa 

Ementa: 

Interfaces entre psicologia, teologia e espiritualidade cristã. Psicologia e Vida Religiosa 

Consagrada. Aspectos humano-afetivos da Vida Religiosa. Sexualidade e Vida Religiosa. Desafios 

atuais à Vida Religiosa em sua dimensão psicológico-espiritual. 

Turno: manhã Créditos: 2 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

02 aulas semanais 

Titulação mínima: 

Mestre 

 



 

 

Curso:  

Teologia | Pós-Graduação Latu-Sensu 

Disciplina:  

Ministério Presbiteral e Vida Consagrada  

Ementa: 

Fundamentos básicos do ministério presbiteral tendo como partida a formação inicial do candidato 

às Ordens sacras. Para chegar a esse objetivo teremos como base a prática ministerial de Jesus no 

Novo Testamento e o desenvolver dessa prática na história da Igreja, vivida como “diaconado – 

presbiterado - episcopado”. Na última etapa, veremos como o Concílio Vaticano II resgata a 

originalidade bíblico-patrística do ministério ordenado e suas implicações pastorais e éticas. 

Turno: manhã Créditos: 2 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

02 aulas semanais 

Titulação mínima: 

Mestre 

 

Curso: 

Teologia | Pós-Graduação Latu-Sensu 

Disciplina: 

Pastoral Social e Direitos Humanos 

Ementa: 

Evolução histórico-conceitual dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e sua atualidade. Os Direitos Humanos no Brasil. A Igreja e os Direitos Humanos. As 

Pastorais Sociais como proposta eclesial de efetivação e garantia dos Direitos. 

Turno: manhã Créditos: 2 
Vaga: 1 vaga para esta disciplina, com 

02 aulas semanais 

Titulação mínima: 

Mestre 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

2.1. Possuir habilitação legal para lecionar a disciplina objeto da seleção. 

2.2. Comprovar obtenção do título de Mestre ou Doutor em área de concentração relacionada 

com a disciplina objeto do Processo de Seleção, expedido por Instituição credenciada por 

órgão competente, conforme titulação mínima especificada para a vaga em questão. 

2.3. Os docentes que já lecionam no ISTA poderão participar do Processo de Seleção, do 

mesmo modo e nas mesmas condições oferecidas aos candidatos da comunidade externa. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições deverão ser feitas através do site do ISTA (ista.org.br), no período de 11 de 

dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021. 

3.2. Ao fazer sua inscrição, o candidato deve preencher a ficha eletrônica e anexar ali mesmo, 

nos campos respectivos, os documentos solicitados no formato PDF. 

3.3. O candidato deverá preencher a ficha eletrônica e apresentar documentação em separado 

para cada vaga a que se inscrever. 

3.4. Os documentos solicitados para fins de inscrição são os seguintes: 

3.4.1. Curriculum Lattes devidamente atualizado. 



 

 

3.4.2. Diploma de curso superior, devidamente registrado, acompanhado do respectivo 

Histórico Escolar que comprove a habilitação do candidato para lecionar a disciplina 

objeto da seleção (cópia simples). 

3.4.3. Comprovação de obtenção do título de Mestre ou Doutor em área de concentração 

relacionada com a disciplina objeto da seleção expedido por instituição credenciada 

por órgão competente. 

3.4.4. Declaração ou comprovante de que o candidato possui experiência docente em curso 

superior (se houver). 

3.5. Depois de avaliada a regularidade dos documentos apresentados, o candidato será 

comunicado do deferimento ou indeferimento da inscrição, por e-mail, até o dia 12 de 

janeiro de 2021.  

3.6. Aqueles candidatos cuja inscrição houver sido deferida seguem no Processo de Seleção. 

 

4. DOS INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. O Processo de Seleção será realizado mediante:  

4.1.1. avaliação de títulos; 

4.1.2. prova didática: aula ministrada pelo candidato sobre um dos temas concernentes ao 

conteúdo da disciplina (ementa) a que se refere a vaga; 

4.1.3. entrevista versando sobre: 

a) o Currículo Lattes ado candidato; 

b) as atividades correspondentes à vaga que se pretende preencher; 

c) a experiência docente pregressa do candidato e sua aptidão para o exercício do 

magistério superior; 

d) a afinidade do candidato aos traços identitário-institucionais do ISTA, expressos em 

sua Missão, sua Visão e seus Valores. 

4.1.4. Os procedimentos relativos aos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 terão caráter eliminatório. 

4.2. O Processo de Seleção constará das seguintes etapas: 

4.2.1. Primeira Etapa: exame de títulos apresentados pelos candidatos, de caráter 

eliminatório, no período de 12 a 14 de janeiro de 2021. O resultado dessa primeira 

etapa será publicado no site do ISTA até o dia 15 de janeiro de 2021, juntamente com 

o tema da matéria para a prova didática (aula) do candidato, a data e horário da mesma. 

4.2.2. Segunda Etapa: aplicação da prova didática (aula), em dia e horário a serem 

informados previamente aos candidatos, certamente entre os dias 18 e 20 de janeiro de 

2021. O candidato aprovado nessa etapa será convocado por e-mail ou por telefone 

para a realização da próxima. 

4.2.3. Terceira Etapa: realização de entrevista versando sobre o conteúdo do item 4.1.3, nos 

dias 21 e 22 de janeiro de 2021.  

4.3. A Prova Didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à 

capacidade de comunicação, de organização do pensamento e de planejamento, às 

estratégias de ensino utilizadas e domínio dos recursos didáticos utilizados. 



 

 

4.4. A entrevista versará sobre o interesse do candidato pela área/disciplina que pretende 

ensinar e sobre conteúdos teóricos da disciplina em exame, sendo analisada a adequação, 

segurança e clareza das respostas. 

4.5. O resultado final do Processo de Seleção será divulgado no site do ISTA no dia 22 de 

janeiro de 2021. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

 

Os candidatos aprovados e selecionados para o preenchimento das vagas de que trata o presente 

Edital serão convocados, por telefone e/ou e-mail, a comparecer ao ISTA para a entrega da 

documentação necessária ao processo de contratação, assim como para receber as demais 

orientações necessárias. 

 

6. DO CRONOGRAMA 

 

Divulgação do Edital 10/12/2020 

Prazo para as inscrições 
Início: 11/12/2020 

Término: 10/01/2021 

1ª. ETAPA: avaliação de títulos 
Início: 12/01/2021 

Término: 14/01/2021 

2ª. ETAPA: realização da prova didática  
Início: 18/01/2021 

Término: 20/01/2021 

3ª. ETAPA: realização da entrevista 
Início: 21/01/2021 

Término: 22/01/2021 

Divulgação do resultado final do Processo de Seleção 22/01/2021 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Casos omissos referentes ao conteúdo deste Edital serão avaliados e respondidos pela 

Reitoria. 

 

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

Frei João Ferreira Júnior 

Reitor 


