
EDITAL PARA CADASTRO de RESERVA de DOCENTES 
CURSOS DE GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA - divulga o 
Edital para formação de cadastro de reserva de Professores para o(s) curso(s) de graduação e/ou 
graduação tecnológica. 

 
 

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 ESTÁCIO 
SANTA CATARINA. 

 
1.2. O cadastro será para a categoria de Professor com titulação mínima de Especialista e experiência 

na área relacionada às disciplinas discriminadas no ANEXO I. 
 

1.3. As inscrições deverão ser realizadas até 12.01.2017 por meio do preenchimento do formulário 
previsto no seguinte link: 

 
https://goo.gl/Fwy4Mi 

 

1.4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de 
inscrição. 

 
1.5. Poderão participar do processo os estrangeiros habilitados para o exercício de atividades 

profissionais em território brasileiro, com comprovação do domínio do idioma nacional na forma 
escrita e oral. 

 
 

2. ETAPAS DO PROCESSO  
 

O processo de cadastro compreenderá as seguintes etapas: 
  

3.1. Inscrição e Análise do Currículo Lattes (triagem) 
 

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. Candidatos com titulação de 
Mestres e Doutores terão preferência; 

 
3.2. Prova de Aula e Entrevista em caso de abertura de vaga 

 
3.2.1. Em caso de abertura efetiva de vaga para a disciplina pretendida, a instituição entrará 

em contato, de 17.01 a 20.01.2017, somente com os candidatos selecionados para a 
prova de aula e entrevista, a serem realizadas no período de 23 a 25.01.2017.  

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 09 
de fevereiro de 2017, desde que entregues todos os documentos e realizados todos os 
procedimentos necessários para a contratação em tempo hábil.

https://goo.gl/Fwy4Mi


 

 

 
 

 

 
3.2.3. No dia agendado para a etapa de prova de aula e entrevista, 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. 

 Currículo Lattes atualizado (versão resumida); 
 Diplomas acadêmicos (graduação e especialização/ mestrado/ doutorado); 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 Opcional – cópias de artigos e/ou publicações. 
 

3.2.3 A exposição da aula não poderá exceder 20 (vinte) minutos e a duração total da prova de aula e da 
entrevista será de até 40 (quarenta) minutos. 

 
3.2.4 O tema da prova de aula poderá ser definido e comunicado previamente pela Estácio. Quando não o 

for, o tema será de livre escolha do candidato, desde que relacionado à(s) disciplina(s) para a(s) 
qual(is) o candidato se inscreveu. 

 
3.2.5 Dúvidas e esclarecimentos sobre o processo deverão ser endereçados ao setor de Recursos Humanos da  
ESTÁCIO SANTA CATARINA - mayara.pinheiro@estacio.br. 
 
 

São José, 06 de dezembro de 2016. 
 
 

 
Gerência Acadêmica 

Centro Universitário Estácio de Santa Catarina 
 
 

ANEXO I 
 

Curso  Disciplina/ Cargo
Tema da Prova em caso de 

Abertura de VAGA
Perfil Docente

Titulação 

Mínima

Experiência como 

docente em IES e 

Experiência Profissional

Arquitetura
Estudos Topográficos e Ateliê de 

Projeto VII
Estudo topográficos

Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo; Doutorado 

ou Mestrado na área de 

urbano de preferência

Mestre Mais de 03 anos

Ciências Contábeis Coordenação de Curso
Entrevista com Gerência 

Acadêmica

Graduado em Ciências 

Contábeis; Mestrado em 

Ciências Contábeis

Mestre Mais de 03 anos

Ciências Contábeis

1.Contabilidade e Gestão Tributária I; 

2.Apuração e Análise de Custos; 

3.Contabilidade Comercial e 

Financeira;

4.Estágio Supervisionado;

5.Seminários Integrados em C. 

Contábeis;

A DEFINIR

Graduado em Ciências 

Contábeis; 

preferencialmente 

Mestrado ou Doutorado em 

Ciências Contábeis

Mestre Mais de 03 anos

Engenharia Civil
1. Tecnologia das Construções

2. Estradas e Transportes

1. Fôrmas

2. Escolha do Traçado

Graduado em Engenharia 

Civil ; Especialização, 

Mestrado ou Doutorado em 

Engenharia Civil

Mestre Mais de 03 anos

Engenharia de Produção
Simulação da Produção e Teoria das 

Filas

Aplicações da teoria de 

f ilas/especif icação do modelo

Graduado em Engenharia 

de Produção ou 

Engenharia  de Produção 

Mecânica;  Pós-graduação 

em áreas afins

Especialista Mais de 03 anos

Jogos Digitais

1. Desenvolvimento de Jogos para 

Dispositivos Móveis

2. Técnicas de Programação e 

Animação

3. Programação de Jogos para 

Internet

4. Desenvolvimento de Jogos 3D

1.Desenvolvimento de 

Aplicações Móveis

2.Programação Actionscript

3.Desenvolvimento de jogos 

para w eb

4.Ambientes de 

Desenvolvimento de Jogos 3D

Graduado em Jogos, 

Design, Computação ou 

áreas afins; 

Especialização em Jogos, 

T.I,  desejável mestrado

Especialista Mais de 03 anos

 

mailto:mayara.pinheiro@estacio.br

