EDITAL DE SELEÇÃO DOCENTE – FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

A Direção Acadêmica e o Departamento de Recursos Humanos do Centro Universitário
Católico de Vitória tornam pública a abertura de inscrição destinado ao provimento de
vagas e cadastro reserva de Professores de educação superior, extensivas a pessoas com
deficiência, conforme discriminado abaixo:
Cargo

Curso

Turno

Professor

Administração

Noturno

Professor

Arquitetura e Urbanismo

Matutino e Noturno

Professor

Biomedicina

Matutino e Noturno

Professor

Ciências Biológicas

Noturno

Professor

Ciências Contábeis

Noturno

Professor

Comunicação Social

Noturno

Professor

Direito

Matutino e Noturno

Professor

Educação Física

Matutino e Noturno

Professor

Enfermagem

Matutino e Noturno

Professor

Engenharias: Civil, Computação,

Matutino e Noturno

Elétrica, Mecânica e Produção
Professor

Farmácia

Matutino e Noturno

Professor

Filosofia

Matutino

Professor

Fisioterapia

Matutino e Noturno

Professor

Nutrição

Matutino e Noturno

Professor

Pedagogia

Noturno

Professor

Psicologia

Matutino e Noturno

Professor

Tecnologias de Informação

Noturno

I - Dos Requisitos
1.1. Poderão se inscrever candidatos que comprovem os requisitos mínimos de
habilitação e experiência profissional conforme discriminado abaixo:


Doutorado ou Mestrado ou Título de Especialista na área do curso,



Experiência em docência no ensino superior;



Experiência profissional mínima de 01 ano na área;

1.2. Em caráter excepcional serão admitidas inscrições de candidatos com Título de
Especialista e sem experiência de magistério mínima de 01 ano na área da disciplina na
hipótese de inexistência de candidatos portadores de Título de Doutor ou Mestre.

II - Das Inscrições
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 de janeiro de 2020 até as 18h do dia
22

de

janeiro

de

2020,

exclusivamente

por

e-mail

no

endereço

selecaodocente@salesiano.br, indicando no assunto “Processo seletivo Docente 2020”.

2.2. Para a inscrição o candidato deverá enviar por e-mail:


A ficha de inscrição (Anexo I) devidamente preenchida



O link do Currículo Lattes atualizado



Cópia, frente e verso, do diploma de Graduação



Cópia, frente e verso, do diploma da maior titulação

2.3. Não serão analisados documentos enviados após o período estabelecido para
inscrição.
2.4. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência) deverá informar sua condição especial no
ato da inscrição.

2.5. O deferimento ou indeferimento das inscrições será informado por e-mail pelo
Departamento de Recursos Humanos do Centro Universitário Católico de Vitória a partir
da primeira etapa de seleção.

III - Da Seleção
3.1. O processo seletivo de Docentes do Centro Universitário Católico de Vitória constará
de 03 (três) etapas conforme cronograma (anexo II) a saber:
a) Homologação da Inscrição: Análise do Currículo Lattes; com as devidas comprovações
de titulação e a adequação do currículo ao perfil do curso. As divulgações dos resultados
das homologações ocorrerão por e-mail no dia 27 de janeiro de 2020, junto com as
datas, horários e locais da próxima etapa.
b) Etapa de Avaliação de Desempenho Didático e de Conhecimento Técnico com
entrevista será realizada de 28 a 31 de janeiro de 2020.
c) Resultado e classificação final no dia 31 de janeiro de 2020 a partir das 19h.

Das etapas de seleção
a) Análise do Currículo lattes – de caráter classificatório e eliminatório, com a
participação exclusiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, visa avaliar
os títulos e a experiência dos candidatos nas áreas dos cursos.
Os documentos comprobatórios do currículo poderão ser requisitados a qualquer etapa
do processo seletivo, a saber:
 Cópia autenticada dos diplomas/certificados de doutorado, mestrado, especialização
e /ou graduação, quando for o caso;
 Comprovação de experiência profissional, envolvendo atividades acadêmicas e outras
atividades;

 Comprovação de produção científica e tecnológica;
 Comprovação de participação em atividades de pesquisa e/ou extensão;
 Comprovação de orientação de teses, dissertações, monografias e projetos.
Não serão aceitas Atas e/ou Declarações de comprovação de titulação como forma de
documentação comprobatória para admissão de docentes;
Somente serão aceitos Diplomas/Certificados emitidos por Instituições Estrangeiras se
apresentados juntamente com a Revalidação emitida por uma Universidade Pública;
A ausência de comprovação poderá acarretar eliminação do candidato no caso de
documentação exigida como requisito.

B) Avaliação de Desempenho Didático e de Conhecimento Técnico e Entrevista– de
caráter classificatório e eliminatório, com pontuação máxima de 100 (cem pontos) será
ministrada na presença de uma banca examinadora e será constituída de uma aula, com
duração de até 20 minutos, com tema e formato a ser apresentado ao candidato pela
coordenação do curso.
O tema será escolhido pelo Centro Universitário Católico de Vitória e apresentado ao
candidato 24h antes da avaliação, junto com a ementa da disciplina. Para participação
nesta etapa o candidato deverá preparar um Plano de Ensino relativo à disciplina e
apresenta-lo à banca examinadora no formato de aula dinâmica. O plano deverá conter
os objetivos, os conteúdos, as competências a serem desenvolvidas, a metodologia de
ensino-aprendizagem, os produtos finais e parciais, a avaliação proposta para o assunto
abordado e a bibliografia básica.

IV - Do Resultado
4.1. Cada avaliador conferirá pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) para cada etapa do
processo seletivo e o resultado final será aprovado se a média da pontuação
estabelecida pelos avaliadores for 50 (cinquenta) ou mais pontos. Será eliminado o
candidato que obtiver menos de 50 (cinquenta) pontos em qualquer uma das avaliações.
4.3. Em caso de empate na nota final do processo seletivo, a definição caberá à Direção
Acadêmica de Graduação.

V – Do quadro de reservas e Contratação
5.1. Os candidatos selecionados farão parte do quadro de reserva docente da
Instituição, e na medida que as vagas forem disponibilizadas por curso, serão
convocados por e-mail para comparecimento à instituição para os procedimentos
admissionais;
5.2. O não comparecimento no prazo estabelecido caracterizará a desistência da vaga;
5.3. Os candidatos selecionados serão admitidos segundo o regime das leis trabalhistas
e de acordo com as normas do Centro Universitário Católico de Vitória;
5.4. Os casos omissos ou possíveis exceções serão resolvidos pelo Departamento de
Recursos Humanos e a Direção Acadêmica de Graduação.

Vitória, 09 de janeiro de 2020.
Lis Helena Teixeira Paula
Diretora Acadêmico de Graduação
Centro Universitário Católico de VItória

ANEXO I
Ficha de Inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo Seletivo Docente - Edital
Professor
Coordenador
CARGO/ NOME DA VAGA

ÁREA DE ATUAÇÃO

NOME DO CANDIDATO

DISPONIBILIDADE DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

ENDEREÇO:

PCD? (Se sim, informar a
deficiência)

EMAIL E TELEFONES:

PERFIL DO CANDIDATO

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM ANOS

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL EM ANOS

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE FORMAÇÃO EM ANOS

EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÃO DE CURSO EM ANOS, NO CASO DE CANDIDATO VAGA DE
COORDENAÇÃO DE CURSO

Já foi docente nesta IES? ( ) SIM (

) NÃO

ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DE PRAXE DEVIDAMENTE COMPROVADA

Diploma de Graduação

Curriculum Lattes

COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO ACADÊMICA
Graduado

Para uso Interno

Mestre

Deferida

Especialista

Indeferida

ANEXO II
Cronograma
Data

Horário

10 a

Até as

22/01

18h

23 e

9h as

24/01

19h

27/01

Inscrições
Análise, triagem dos
currículos e pontuação dos
currículos triados

Local
Email:
selecaodocente@salesiano.br
Centro Universitário Católico
de Vitória

Até às

Homologação das inscrições

Centro Universitário Católico

20h

e convite para próxima etapa

de Vitória

28 a

9h as

31/01

19h

31/01

Atividade

19h às
21h

Entrevista e Avaliação de
Desempenho Didático e
Conhecimento Técnico
Divulgação do Resultado
Final

Centro Universitário Católico
de Vitória
Centro Universitário Católico
de Vitória

