SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA 2018 / 1
Edital nº 01/2018

O Diretor da Faculdade de Tecnologia FAESA torna pública a abertura de
inscrição para seleção de professores de educação superior com titulação de
Doutor, Mestre ou Especialista, para disciplinas discriminadas abaixo:
N° DE
VAGAS

ÁREAS
Gestão de Recursos Humanos

1

Direito Trabalhista e Previdenciário

1

1 Dos Requisitos
Poderão se inscrever candidatos:


com titulação mínima em Especialização e que possuam formação na área
das disciplinas indicadas;



com experiência profissional comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos na
área que atuará; e



com experiência de magistério na disciplina para a qual se candidata de, no
mínimo, 3 (três) anos.

2 Das Inscrições
As inscrições serão realizadas do dia 05 a 11 de janeiro de 2018 devendo o
candidato

cadastrar

o

currículo

Lattes

no

endereço

eletrônico

http://www.cetfaesa.com.br/_cetfaesa/site/trabalheconosco/Default.aspx.

3 Da Seleção

O processo seletivo de docentes do CET-FAESA constará de cinco etapas, a
saber:



Análise de currículo Lattes;



Avaliação do conhecimento técnico que poderá ser feita escrita ou
oralmente;



Avaliação do desempenho didático; e



Entrevista.

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO

A avaliação do conhecimento técnico será realizada na modalidade a ser definida
pela Comissão Permanente do Processo Seletivo.

O tema da prova será designado e apresentado ao candidato no momento da
mesma.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DIDÁTICO

A avaliação de desempenho didático constará de uma aula com duração de 15
minutos, ministrada com a presença da banca examinadora, sobre um dos temas
do programa da disciplina, disponibilizado previamente ao candidato.

O (a) candidato (a) deverá preparar o Plano de Aula e expor o mesmo, oralmente,
à banca antes do início da aula, dispondo a seleção de conteúdos de acordo com
o tempo disponível da prova, os objetivos e a indicação da bibliografia básica.

ENTREVISTA

A entrevista terá caráter classificatório será realizada com os candidatos
aprovados após a realização das etapas anteriores.

4 Do Cronograma

As atividades serão realizadas no mês de janeiro de 2018 na (s) data (s) a seguir:

DATA

ATIVIDADE

05 a 11/01

Inscrição

12 a 15/01

Análise de currículo

16 a 17/01

Avaliação do conhecimento
desempenho didático

16 a 17/01

Entrevista

técnico

e

Prova

de

5 Do Resultado

O resultado final do processo seletivo será definido após a entrevista. O (a)
candidato (a) ou candidatos (as) selecionados (as) de acordo com o número de
vagas oferecidas serão comunicados (as) por e-mail, devendo comparecer à
instituição no prazo determinado. O não comparecimento no prazo estabelecido
caracteriza a desistência da vaga.

Os casos omissos ou possíveis exceções serão resolvidos pela Comissão
Permanente do Processo Seletivo.

O (a) candidato (a) selecionado (a) será admitido (a) segundo o regime das leis
trabalhistas de acordo com as normas do CET-FAESA.

6 Da documentação exigida para contratação:


Cópia autenticada da carteira de identidade;



Cópia autenticada do CPF;



Curriculum lattes;



Cópia dos certificados de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado
quando for o caso;



Comprovação

da

experiência

profissional

envolvendo

atividades

acadêmicas e outras atividades;


Comprovação da produção científica, tecnológica e artístico–cultural
quando for o caso;



Comprovação da participação em atividades de pesquisa e / ou extensão
quando for o caso;



Comprovação da orientação de teses, dissertações, monografias e projetos
quando for o caso;



Comprovação de demais atividades não contempladas nos itens anteriores
e que sejam relevantes para o exercício da docência no ensino superior, na
disciplina para a qual se candidata.

Vitória, 04 de janeiro de 2018.

James Alexandre Zumerle Theodoro
Diretor Adjunto da Faculdade de Tecnologia FAESA

