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

PROGRAMA DO CONCURSO
1. Teorias do Desenvolvimento Humano
2. A história da Psicologia do desenvolvimento
3. Os teóricos do desenvolvimento e suas contribuições para este campo
4. Psicologia do desenvolvimento e o ciclo vital
5. Morte e desenvolvimento humano
6. Desenvolvimento humano em contextos de vulnerabilidade

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. A Psicologia do Desenvolvimento como área do conhecimento: definição,
história e temas polêmicos.
2. O conceito de desenvolvimento psicológico: modelos teóricos e métodos de
investigação.
3. Contribuições dos principais teóricos da Psicologia do Desenvolvimento
Humano: conceitos, métodos e técnicas;
4. Psicologia da Infância: aspectos sociais, biológicos e emocionais;
5. Psicologia da Adolescência: aspectos sociais, biológicos e emocionais
6. Psicologia da vida adulta: aspectos biológicos, sociais e emocionais;
7. Psicologia do envelhecimento: aspectos biológicos, sociais e emocionais;
8. A morte e o desenvolvimento humano: aspectos sociais, culturais e psicológicos;
9. Desenvolvimento humano em contextos de vulnerabilidade.

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Os candidatos aprovados nesta vaga deverão apresentar domínio didático-pedagógico na
área de Psicologia do Desenvolvimento, a qual engloba as seguintes disciplinas:
Desenvolvimento Humano I, Desenvolvimento Humano II, Gerontologia, Morte e
Desenvolvimento Humano, 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.

