FACULDADE PADRE DOURADO
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DE CURSO
A Direção Geral da Faculdade Padre Dourado e o Departamento de Recursos Humanos, no
uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para Processo Seletivo para
Professor.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente processo seletivo tem como objetivo o preenchimento de 1 (uma) vaga para
Professor para o Curso de Administração e 1 (uma) vaga para Professor do Curso de
Logística.
2.

DOS
REQUISITOS
APROVAÇÃO

PARA

INSCRIÇÃO,

CLASSIFICAÇÃO

E

 Poderão inscrever-se docentes que satisfaçam às exigências deste edital:
 Formação mínima: graduação em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou
Economia, com especialização, mestrado e/ou doutorado;
 Experiência: desejável experiência docente no ensino superior de no mínimo 2 anos;
 Disponibilidade no período matutino e /ou noturno;
 O candidato aprovado será classificado em relação aos outros concorrentes do processo
seletivo em ordem decrescente pela pontuação atingida e somente poderão ser
convocados para assumir o exercício da função na ordem estabelecida na classificação;
 Perfil mínimo: visão empreendedora, mediação de conflitos, sólida formação,
planejamento, liderança, postura reflexiva e de pesquisa.
 É requisito para ocupação das vagas existentes no presente edital não ter impedimentos
legais ao trabalho.
3.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o Processo de Seleção de Professor de Curso serão realizadas no
período de 27 (vinte e sete) de dezembro a 06 (seis) de janeiro, onde o candidato deverá
ler atentamente os termos do edital disponível no http://www.facped.com.br/. Para efetuar a
inscrição no presente Processo de Seleção o candidato deverá acessar o site, fazer download
do edital, preencher a ficha de inscrição (Anexo I) e enviar para o e-mail
trabalheconosco@facped.com.br juntamente com a documentação descrita no item 4 do
presente edital.
As inscrições realizadas pelo e-mail terão que vir com a documentação exigida anexada
e a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato.
Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento da ficha
de inscrição.
Poderão também participar do processo de seleção, estrangeiros que estejam habilitados
para o exercício de atividades profissionais em território brasileiro. Nessa hipótese, o
candidato deverá comprovar o domínio do idioma nacional na forma escrita e na oral e a
convalidação de seus títulos.
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4.

DOCUMENTAÇÃO

A documentação exigida deve ser apresentada no ato da inscrição do processo
de seleção, sendo nula a inscrição caso o candidato não apresente integralmente e na
forma a seguir orientada:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

5.

Curriculum Lattes atualizado e comprovado (Cópia das publicações/ participações
registradas dos últimos 3 anos);
Copia da Carteira de Identidade, CPF e Titulo de Eleitor;
Cópia da Carteira de Trabalho para comprovação de Experiência Profissional,
Magistério Superior ou outros (1a folha - identificação do professor e contrato de
trabalho);
Cópia autenticada frente e verso do Diploma Registrado de Graduação. No caso de
Diploma de Universidade Estrangeira, deve estar devidamente reconhecido pela
autoridade competente e documentos em língua estrangeira deverão ser
acompanhados de versão em vernáculo da respectiva tradução, firmada por tradutor
juramentado;
Cópia autenticada frente e verso de Certificado de Especialização ou outros;
Cópia autenticada frente e verso de Diploma registrado de Pós-Graduação
(Mestrado, Doutorado e outros). No caso de Diploma de Universidade Estrangeira,
deve estar devidamente revalidado em Instituições brasileiras credenciadas – MEC;

PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O prazo de validade deste processo de seleção será o período abrangido pelo total
preenchimento das vagas anunciadas.
O candidato classificado, mas excedente quanto ao número de vagas ofertadas,
poderá ser convidado a preencher eventual vaga subsequente ao Processo, durante o
período de um ano, ficando em lista de reserva em ordem de classificação.
Caso durante a vigência deste edital surjam novos cargos vagos, aqui não
previstos, o candidato aprovado poderá ser convidado conforme interesse e
necessidade da Faculdade.
6.

PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 - A seleção será realizada entre os dias 07 a 18 de Janeiro de 2019 e constará de:
6.1.1 1ª Etapa: análise documental e curricular (eliminatória);
6.1.2 2ª Etapa: prova didática com banca avaliadora (classificatória);
6.1.3 3ª Etapa: entrevista versando sobre a trajetória profissional e experiência do candidato.

A análise do currículo terá caráter eliminatório e visa enfatizar a experiência
profissional e acadêmica do candidato, priorizando os aspectos vinculados à área de
conhecimento de que é objeto do processo de seleção, conforme ordem abaixo:
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Titulação
Experiência na área de docência no
Ensino Superior

Publicação em Revista Científica

Publicação de artigo em Anais de eventos
científicos

Experiência em Gestão

Mestre

2,0 pontos

Doutor

3,0 pontos

Até 01 ano

1,0 ponto

Entre 01 e 03 anos

2,0 pontos

Mais de 03 anos

3,0 pontos

Até 03 artigos publicados em revista
com nota Qualis.
Últimos 03 anos (2017; 2016; 2015). 1,5 pontos
Valendo 0,5 cada publicação.
Até 05 artigos publicados em Anais
de eventos científicos. Últimos 03
anos (2017; 2016; 2015). Valendo 0,5 ponto
0,1 cada publicação.
Até 01 ano
Entre 01 e 03 anos
Mais de 03 anos

1,0 ponto
1,5 pontos
2,0 pontos

Serão convocados para 2º e 3º Etapas os candidatos com maior pontuação
aprovados na avaliação curricular especificada acima.
A prova didática, de caráter eliminatório, abrangendo aula e questionamento, seguida de
entrevista.
O sorteio de ponto para a prova didática, referente à ementa das disciplinas será
realizado no dia 10 de janeiro de 2019 às 17h. Na oportunidade do sorteio também serão
sorteados dia e hora da aula. O não comparecimento do candidato implicará na sua exclusão do
processo seletivo.
No período de 10 a 15 de janeiro de 2019, no dia e hora sorteados, o candidato deverá,
em 20 minutos, ministrar uma aula com técnicas de metodologias ativas sobre o ponto sorteado,
cujo tema consta na ementa da disciplina indicada. Na oportunidade serão avaliadas as
seguintes habilidades:
a) adequação do conteúdo ao tema sorteado;
b) domínio do conteúdo;
c) linguagem clara na exposição dos conteúdos;
d) dinamismo na aula;
e) integração da teoria e prática;
f) procedimentos didáticos adotados;
g) recursos didáticos adotados;
h) qualidade do plano de aula.
Concluída a aula, a banca examinadora fará questionamentos ao candidato durante 10
minutos.
Cada examinador atribuirá às habilidades da prova didática e aos questionamentos
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notas, cujo resultado será a média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores, com
arredondamento para uma casa decimal, tendo este resultado peso
Ficará reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o candidato que obtiver na
soma do resultado nota inferior a 6,0 (seis), como média dos 03 (três) examinadores.
7.

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO
As etapas deste processo seletivo obedecerão ao seguinte calendário:
DATA

HORÁRIO

27/12/2018 a
06/01/2019

-

Inscrição de candidatos

-

Encaminhamento de
aprovados na Etapa 1

08 às 20h.

Seleção – Etapas 2 e 3

08/01/2019
10/01/2019 a
15/01/2019
18/01/2019

8.

14h.

EVENTO

e-mail

aos

candidatos

Divulgação do resultado final do processo de seleção.

APROVAÇÃO

Será considerado aprovado o candidato que:
a)

não tiver sido eliminado em nenhuma etapa. Na hipótese de empate, adotar-se-á
como critério para classificação o tempo de formado e a experiência profissional,
respectivamente.
b) tiver disponibilidade para ocupar a vaga nas condições oferecidas.
c) apresentar toda a documentação relacionada no item 4.
9.

CONTRATAÇÃO

Para fins de contratação, o candidato aprovado e classificado, dentro do número
de vagas fixado neste documento, será convocado, se for o caso, pelo Departamento de
Recursos Humanos para exame admissional e apresentação da documentação
complementar que será solicitada pela respectiva área.
O candidato que não for considerado apto para o exercício da função pelo
exame admissional, estiver impedido de trabalhar por determinação legal ou prestar
qualquer informação inidônea será desclassificado do processo, sendo a sua vaga
oferecida para o candidato classificado imediatamente em seguida em termos de
pontuação ou a critério da Direção.
O início do pacto laboral far-se-á por meio de contrato escrito, observando as
normas da CLT, e o início do curso.
A celebração do contrato de trabalho resultante desse processo de seleção não
importará em estabilidade ou garantia no emprego, seja legal ou contratual.
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10.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Do indeferimento do pedido de inscrição, não caberá recurso, visto que o
mesmo ocorrerá caso os requisitos não sejam satisfeitos ou a documentação esteja
incompleta.
Não será divulgado resultado parcial. A coordenação entrará em contato,
apenas, com os(as) candidatos(as) selecionados para 2ª e 3ª fases do processo e, ao
final, com o(a) candidato(a) selecionado(a) para o exercício da função.
Não será passível de reapreciação o mérito da decisão no Processo de Seleção.
Para a comprovação de titulação, somente serão considerados diplomas e certificados
devidamente autenticados.
O candidato que faltar a uma das etapas estará eliminado do processo, não
sendo possível reagendar outras datas.
A inscrição no processo de seleção representará, para todo e qualquer efeito,
aceitação expressa do candidato de todas as condições, normas e exigências constantes
deste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento, bem como de todos os atos
que forem expedidos sobre o processo de seleção, inclusive aqueles divulgados via
internet.
A Faculdade não se responsabiliza por eventuais prejuízos que possa sofrer o
candidato que tenha prestado informações incorretas ou insuficientes durante o
processo de seleção, inclusive quanto aos seus dados pessoais, que deverá manter
sempre atualizado.
Será excluído do processo de seleção, em qualquer de suas etapas, o candidato
que:
 não observar as disposições deste edital;
 faltar ou chegar atrasado a qualquer das etapas do processo de seleção;
 preencher a ficha de inscrição incorretamente, com dados inverídicos, ou
deixar de assiná-la e não apresentar a documentação exigida no Item 4 deste
edital, dentro do prazo da inscrição.
Caso o primeiro classificado não possa assumir, será considerado desistente e a
vaga será preenchida, obedecida a ordem de classificação ou a critério da Direção
Geral.
A aprovação no processo de seleção não implica a contratação do candidato, que
fica condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade e ao exclusivo critério da
Faculdade.
O resultado final com o nome do(a) candidato(a) selecionado(a) para o exercício
da função será informado pela Coordenação.
Os casos omissos serão decididos pela Direção Geral da Faculdade Padre
Dourado.
Fortaleza, 27 de Dezembro de 2018.
Direção Geral
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados Pessoais:
Nome
Endereço
Bairro

Cidade/ UF

CEP
Telefones:
Endereço eletrônico (e-mail):
Documentos de Identificação:
Nº do CPF

Nº do RG

Experiência:

Anos

Tempo de experiência em gestão acadêmica
Tempo de experiência em atividade profissional na área de formação
Tempo de experiência na docência de nível superior
Produção científica nos últimos 3 anos

nº

Livros
Capítulos de Livros
Material didático institucional
Artigo em periódico especializado
Textos completos em anais de eventos científicos
Resumos publicados em anais de eventos internacionais
Propriedade intelectual depositada ou registrada
Produções culturais
Produções artísticas
Produções técnicas
Inovações tecnológicas relevantes
Total Geral
Observações:

Fortaleza - CE,
Assinatura:

de

de

.
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ANEXO II

CURSO: ADMINISTRAÇÃO
DISCIPLINA: Legislação Trabalhista e Previdenciária
EMENTA: Conceitos e aplicações da legislação trabalhista. Contrato individual de trabalho.
Duração do trabalho. Aplicação da legislação trabalhista: remuneração e benefícios. Rescisão do
contrato de trabalho. Direito do trabalho, coletivo e fiscalização trabalhista. Segurança e
medicina do trabalho. Previdência Social: Órgão; Custeio; benefícios
Horários: MANHÃ: 2a. e 4a., Horário: ABC

DISCIPLINA: Direito Empresarial
EMENTA: Apresentar o Direito Empresarial como resultante de quatro áreas do conhecimento
nas ciências jurídicas, qual sejam, o Direito Civil/Comercial, o Direito Tributário, o Direito
Penal e o Direito Internacional. E, suas relações como o Direito do Trabalho e o Direito
Constitucional.
Horários: MANHÃ: 2a. e 4a., Horário: ABC

DISCIPLINA: Direito Empresarial
EMENTA: Apresentar o Direito Empresarial como resultante de quatro áreas do conhecimento
nas ciências jurídicas, qual sejam, o Direito Civil/Comercial, o Direito Tributário, o Direito
Penal e o Direito Internacional. E, suas relações como o Direito do Trabalho e o Direito
Constitucional.
Horários: MANHÃ: 3a. e 5a., Horário: ABC

CURSO: LOGÍSTICA
DISCIPLINA: Gestão Cadeia de Suprimento (Suplly Chain Manegment )
EMENTA: Visão Sistêmica em Logística e Cadeias de Suprimentos; Hierarquia de decisões em
Logística e Cadeias de Suprimentos; Nível de Serviço e custo total; Indicadores logísticos;
Planejamento e operações de transportes; Sistemas de estoque e armazenagem; Projeto da rede
física da cadeia de abastecimento; Estratégias de otimização em cadeias de abastecimento;
Sistemas de Informação em Logística e Cadeias de Abastecimento.
Horários: NOITE: 2a. e 4a., Horário: ABC
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CURSO: LOGÍSTICA
DISCIPLINA: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais
EMENTA: Significado e objetivo da Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. As
relações atuais dos canais de distribuição. A influência do comércio eletrônico na estratégia de
distribuição. As novas técnicas para compra e venda de materiais. O nível de estoques. O
Sistema Just-in-time para suprimentos industriais. O controle de materiais. Metodologias para a
gestão de suprimentos industriais. O uso da informática na administração de materiais e
patrimônios.
Horários: NOITE: 3a. e 5a., Horário: ABC

