PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES CURSOS DE GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA –
FACULDADE ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS
A FACULDADE ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS - divulga o Edital para a seleção de Professores para o(s) curso(s) de
graduação e/ou graduação tecnológica. Dúvidas e esclarecimentos sobre o processo seletivo deverão ser
endereçadas ao Departamento de Recursos Humanos da FACULDADE ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS –
mayara.pinheiro@estacio.br
1. DA INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA
1.1. A inserção no cadastro de reserva está aberta ao público em geral, inclusive pessoas com deficiência – PCD´s, e
visa a uma possível ou futura composição do quadro docente da FACULDADE ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS.

1.2 As vagas serão para a categoria de Professor, podendo o número de turmas variar a cada semestre letivo,
conforme variação natural no quantitativo de turmas de um período para o outro e/ou de acordo com o
número de alunos inscritos no curso/disciplina.
1.3

O cadastro será para a categoria de Professor com titulação mínima de Especialista e experiência na área
relacionada às disciplinas discriminadas no ANEXO I.

2

INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições deverão ser realizadas até 07.01.2018, por meio do preenchimento do formulário previsto
no seguinte link: https://goo.gl/forms/wO9x6pPeuhiON2Ha2
2.2 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição.

3.ETAPAS DO PROCESSO
O processo de cadastro compreenderá as seguintes etapas, todas eliminatórias:
3.1.

1ª TRIAGEM: Inscrição e Análise do Currículo Lattes

3.1.1.
A análise do Currículo Lattes será baseada no perfil docente e nos requisitos descritos no ANEXO
I, bem como na existência de aderência e adequação do candidato para ministrar as disciplinas pretendidas;
3.1.2.
Serão considerados aptos apenas candidatos portadores de diploma/certificado de pós- graduação
lato ou stricto sensu, conforme ANEXO I.
3.2.

2ª TRIAGEM: Primeira Prova de Aula

3.2.1.
A instituição entrará em contato por e-mail ou telefone (somente) com os candidatos selecionados
para a 1ª prova de aula. A prova será realizada no período de 11 a 15.01.2018, na presença do Coordenador de
Curso e um professor.
3.2.2.
O objetivo dessa etapa é verificar a atuação do docente em sala de aula, sua aderência ao perfil
docente desejado, além da disponibilidade de horários/turnos para início em fevereiro de 2018.
3.2.3.
No dia agendado para a etapa da 1ª prova de aula, o candidato deverá entregar à Comissão de
Seleção cópia dos documentos abaixo discriminados. Não será permitido fazer a prova de aula sem os referidos
documentos:








Cópia do Currículo Lattes atualizado (versão resumida);
Cópia dos Diplomas/Certificados acadêmicos (graduação e pós graduação);
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Cópia da carteira de identidade e CPF;
Cópia do comprovante de residência;
Opcional – cópias de artigos e/ou publicações.

3.2.4 Os membros da Comissão de Seleção poderão formular perguntas pertinentes às disciplinas pretendidas
e ao curso para o qual o candidato se inscreveu.
3.2.5 A aula não poderá exceder 15 (quinze) minutos.
3.2.6 Se o tema da prova de aula não tiver sido designado no Anexo I, será de livre escolha do candidato, desde
que relacionado à(s) disciplina(s) para a(s) qual (is) o candidato se inscreveu. Não haverá ementas ou sorteio de
pontos.

3.2.7 Ao entrar na sala para realização da prova de aula, o candidato deverá disponibilizar para a banca
avaliadora cópia do plano de aula, conforme orientação abaixo:
PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES CURSOS DE GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA FACULDADE
ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS

Tema de aula
De acordo com o Anexo I. Se o tema não tiver sido informado, será de livre escolha do
candidato, desde que relacionado à disciplina para a qual se inscreveu.
Estrutura de conteúdos
Neste item o candidato descreverá os itens a serem abordados na prova de aula.
Objetivos da aula e competências a serem desenvolvidas
Neste item o candidato descreverá os objetivos da sua aula, levando em conta as
competências que pretende desenvolver nos alunos.
Metodologias
Neste item, o candidato descreverá as metodologias empregadas em sua aula.
Referências Bibliográficas
Neste item, o candidato recomendará os principais títulos bibliográficos para esta aula.

3.2.8. Na prova de aula, o candidato deverá demonstrar:
• Capacidade de comunicação e interação;
• Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes ao tema;
• Diversificação das metodologias didático-pedagógicas, com foco na aprendizagem invertida;
• Uso de recursos tecnológicos e metodologias ativas/ híbridas.
3.3. 3ª TRIAGEM: Segunda prova de aula e entrevista

3.3.1 Os candidatos aprovados na segunda triagem serão chamados a realizar uma segunda prova de aula,
de 17 a 19.01.2018, para a apresentação de atividade(s) que demonstrem o uso de metodologias ativas e
aprendizagem invertida/ híbrida. Nessa etapa, também será realizada a entrevista com o(a) Coordenador(a)
de Curso e Gestor(a). Duração: 15 minutos para a apresentação e 15 minutos para a entrevista.

4. DOCUMENTAÇÃO
4.1. Diplomas/certificados obtidos no exterior deverão estar revalidados em instituições brasileiras
credenciadas.
4.2. Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados da respectiva tradução, feita por
tradutor juramentado.
4.3. Para a admissão, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, a documentação descrita no item
8, DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO.

5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO
EVENTO
Inscrições pelo link: https://goo.gl/forms/wO9x6pPeuhiON2Ha2

DATA
Até 07/01/2018

Divulgação das vagas disponíveis e contato por e-mail com
candidatos classificados para etapa de prova de aula e entrevista (a
relação dos classificados não será divulgada no site)
Realização da 1ª prova de aula e entrega da documentação
informada no item 3.2.3
Em caso de aprovação na 1ª prova, realização da 2ª prova para
apresentação de atividade(s) com a aplicação de metodologias
ativas e entrevista com Coordenador(a) de Curso e Gestor(a).
Divulgação por e-mail dos aprovados (a relação dos aprovados não
será divulgada no site)
Prazo para entrega de TODOS os documentos discriminados nos
itens 8.1 a 8.4
Capacitação para docentes novos

09/01/2018

De 11 a 15/01/2018

De 17 a 19/01/2018

De 19 a 20/01/2018
Até 24/01/2018
De 05 a 09/02/2018

6. CONTRATAÇÃO
6.1. A classificação no processo seletivo não é garantia de contratação;
6.2. A classificação dos candidatos aprovados para admissão terá validade pelo prazo mínimo de até 06 (seis)
meses após a data de realização deste processo seletivo;
7. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção.

8. DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO
8.1 Até o dia 24.01.2018, os seguintes documentos deverão ser entregues no setor de RH da Faculdade
Estácio Florianópolis
1
2

Carteira de Trabalho e Previdência Social (carteira profissional: cópia e original)
Cópia da CTPS - Página da Foto, Qualificação Civil, Último Contrato de Trabalho e Contribuições Sindicais
(mesmo que em branco)

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

02 fotos 3x4 com fundo branco
01 Cópia da Carteira de Identidade - Frente e Verso
01 Cópia do CPF – Frente e verso e o Certificado do mesmo, junto a Receita Federal – Consulta Pública,
site: http://www.receita.fazenda.gov.br
01 Cópia do Comprovante de Residência Atual (máximo 3 meses), frente e verso (luz, gás, água ou
telefone) em nome do próprio, dos pais ou do conjugue apresentando certidão de casamento
01 Cópia do Título de Eleitor e Comprovante da Última Votação (caso não possua, retire no site:
http://www.tse.gov.br/certidaoquitacao/emissaoCertidaoQuitacao.do)
01 Cópia do cartão do PIS ou PASEP, MAIS a pesquisa do PIS junto a Caixa Econômica Federal OU o
extrato do FGTS do último empregador.
* A pesquisa do PIS deverá ser feita pessoalmente em qualquer Agência da Caixa Econômica Federal.
** Este item não é necessário se o candidato nunca tiver trabalhado com carteira assinada.
01 Cópia do Certificado de Reservista frente e verso – somente sexo masculino.
01 Cópia do Registro Profissional (para profissionais liberais).
01 Cópia da Certidão Casamento, Nascimento ou União Estável (frente e verso).
01 Cópia do Comprovante Atual de Recolhimento de Contribuição Sindical (caso possua).
01 Cópia do(s) Comprovante(s) de Escolaridade (diplomas/certificados da graduação e da pós graduação)
- Frente e Verso.
OPCIONAL - 01 Cópia de Publicações: Artigos, Livros ou outros.
01 Cópia do Vale Transporte, caso possua, Bilhete único e solicitar a empresa anterior que o desvincule
01 Cópia do Cartão Magnético frente e verso, caso possua, Conta Corrente no Banco Itaú (SENDO 1º
TITULAR OU INDIVIDUAL)

8.2 CASO NÃO SEJA CORRENTISTA DO BANCO ITAÚ (além da documentação acima, também será
necessário):
• 01 Cópia da Carteira de Identidade (Frente e Verso)
• 01 Cópia do CPF (Frente e verso)
8.3 DOCUMENTOS DE DEPENDENTES – PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA E SALÁRIO FAMÍLIA
• 01 Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos de até 14 anos
• 01 Cópia da Carteira de Vacinação dos Filhos de até 06 anos
• Declaração de Frequência Escolar para os filhos de 07 a 14 anos
8.4 CADASTRO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTÁCIO: somente para os APROVADOS
• Para efetuar o cadastro, através do Internet Explorer, entrar no site da Estácio www.estacio.br, link
"Trabalhe na Estácio" (canto direito inferior da página), “cadastre/atualize seu currículo”.
O cadastro deve ser preenchido em letras maiúsculas, sem conter hifens, pontos, acentos, cedilhas, etc. NÃO
SE ESQUECER DE “GRAVAR” SEUS DADOS ANTES DE PROSSEGUIR.
A ausência de qualquer documento ou do cadastro no site da Estácio inviabiliza a contratação, uma
vez que o processo de admissão é totalmente informatizado.
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ANEXO I – Disciplinas e requisitos
TEMA DA PROVA EM CASO DE ABERTURA DE
VAGA
Introdução à Pesquisa de Mercado: definição,
classificação, processo, a função da pesquisa
de mercado na tomada de decisões
gerenciais.
Cortes e pré-preparo nas habilidades Básicas
de Cozinha.

CURSO

DISCIPLINAS

PERFIL DOCENTE

TITULAÇÃO

Administração

Pesquisa de Mercado

Graduação em Administração ou áreas afins

Especialista

Gastronomia

Preparo Prévio dos Alimentos

Graduação em Gastronomia ou Nutrição;
Experiência no mercado e na docência

Especialista

Gastronomia

Técnicas Básicas de Cozinha

Gastronomia – Métodos de Cocção

Graduação em Gastronomia ou Nutrição;
Experiência no mercado e na docência

Especialista

Gastronomia/ Administração

Francês
Língua Portuguesa

A influência da cozinha clássica francesa na
cozinha contemporânea brasileira.

Línguas - Português e Francês

Doutor(a)

Ciências Contábeis

Contabilidade e gestão Tributária Regimes de Tributação - Conceitos, Objetivo,
Formação em Ciências Contábeis; Experiência
2 e Estrutura das demonstrações Classificação, Regime de Tributação Estadual
Prática na área tributária
contábeis
e Regime de Tributação Municipal.

Especialista

Ciências Contábeis

Práticas Contábeis
Informatizadas

Setor de Pessoal - Elaboração da Folha de
Pagamento, Apuração dos Encargos Sociais
incidentes sobre a Folha de Pagamento

Formação em Ciências Contábeis; Experiência
Prática na área contábil

Especialista

Sistemas da Informação

Fundamentos de Redes; Redes
Fundamentos de organização e arquitetura
de Computadores; Organização e
de Computadores
arquitetura de Computadores

Formação em Ciência da Computação,
Processamento de Dados, Engenharia Elétrica,
Engenharia da Computação ou Sistemas da
informação com Especialização em Hardware
ou Redes de Computadores

Especialista

Sistemas da Informação

Requisitos de Sistemas;
Seminários em tecnologia da
informação;
Governança em Tecnologia da
informação

Formação em Ciência da Computação,
Processamento de Dados, Engenharia Elétrica,
Engenharia da Computação ou Sistemas da
informação

Especialista

