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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE PSICOBIOLOGIA (DE).

PROGRAMA DO CONCURSO
1. Fundamentos de Neuoranatomia
2. Fundamentos de Neurofisiologia
3. Bases Neurais dos processos psicológicos
4. Psicofarmacologia
5. Psicologia Evolucionista
6. Etologia geral e humana

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. Fundamentos de neurotransmissão central;
2. Neuroanatomia macroscópica do SNC e suas implicações com as neurociências;
3. Neurofisiologia: neurônio, seus potenciais elétricos e sinapse;
4. Bases neurais do pensamento e linguagem
5. Bases neurais da atenção e percepção;
6. Mecanismos neurais dos transtornos psicológicos e déficits cognitivos
7. Psicofarmacologia: princípios dos mecanismos de ação dos psicofármacos e suas
implicações nas sinapses
8. Psicologia Evolucionista como campo de conhecimento, em suas origens e
desenvolvimentos recentes.
9. Etologia Geral e humana: semelhanças/diferenças entre o comportamento humano e
animal, em seus aspectos sexuais e sociais.

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Os candidatos aprovados nesta vaga deverão apresentar domínio didático-pedagógico na
área de Psicobiologia, a qual engloba as seguintes disciplinas: Anatomia Aplicada à
Psicologia, Processos Básicos do comportamento humano, Bases Biológicas do
comportamento, Método de Pesquisa em Psicologia, dentre outras. Contudo, os
professores aprovados poderão colaborar em outras áreas do curso de Psicologia da
FACISA. Ressalta-se que, segundo o Projeto Pedagógico do curso de Psicologia da
FACISA (Santa Cruz/RN), além das atividades de cunho teórico que envolvem tais
disciplinas, tem-se também os campos de prática. Tais campos de prática podem estar
localizados na cidade de Santa Cruz ou nas regiões circunvizinhas (região do Trairí,
Seridó ou grande Natal). O profissional também deve atuar no planejamento das
disciplinas, atuar nos programas de Pós-Graduação relacionados à Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi, sejam lato e/ou stricto sensu, contribuir com as demandas
administrativas e fortalecer o tripé ensino, pesquisa e extensão, além de estar disponível
para atender as demandas solicitadas pela universidade.

