
 
 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR 
FACULDADE CÂMARA CASCUDO - ESTÁCIO DE SÁ 

EDITAL Nº002/2011 
 
A FACULDADE CÂMARA CASCUDO - ESTÁCIO DE SÁ faz saber que estarão 
abertas às inscrições para seleção de professor para os cursos Engenharia de 
Produção, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores, 
especificados no anexo 1 para o 1º semestre de 2011 e para cadastro de reserva, de 
acordo com as condições estabelecidas no presente edital. 
 
I – DAS VAGAS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Art. 1º - As vagas oferecidas constam no Anexo 1 do presente edital. 
Parágrafo único - O número de vagas poderá sofrer variações (acréscimos ou 
decréscimos), em função da demanda observada nos períodos de pré-matrícula e 
matrícula discente ou de outras necessidades da instituição. 
 
Art. 2º - Os candidatos aprovados no processo seletivo que não sejam classificados 
até o limite das vagas oferecidas constituirão cadastro de reserva, podendo ser 
convidados a assumir vagas que venham a ser posteriormente criadas. 
 
Parágrafo único - A validade do cadastro de reserva é de 1 (um) ano, contado da 
assinatura do presente edital, podendo a Instituição, a seu exclusivo critério, mantê-lo 
ativo pelo tempo que julgar conveniente. 
 
Art. 3º - Somente poderão participar do processo seletivo os candidatos que atendam 
às exigências de titulação e formação nas áreas estabelecidas no Anexo 1 e cujos 
certificados atendam o seguinte:  
 
I. Especialização, expedido por instituição de ensino superior com curso autorizado 
pelo MEC e que atenda as normas baixadas pelo CNE; 
II. Mestrado e doutorado, de programas recomendados pela Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior – CAPES; e 
III. Mestrado e doutorado expedidos por instituições estrangeiras somente serão 
aceitos se tiverem sido convalidados por instituição nacional credenciada pela CAPES. 
 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 4º - As inscrições poderão ser feitas no período de 12 a 21 de janeiro de 2011, 
pelo interessado ou seu procurador segunda a sexta-feira, das 08h às 11:30h e das 
16:30h às 21h, na Secretaria das Coordenações, situada na Av. Alexandrino de 
Alencar, nº 708 – Alecrim, Bloco A - 1º andar, na entrada da sala dos professores.  
Parágrafo único – É vedado ao candidato qualquer contato prévio com a comissão 
organizadora do processo seletivo, com os Coordenadores de Curso ou com qualquer 
outro funcionário da instituição envolvido direta ou indiretamente com o processo. 
Todas as informações deverão ser solicitadas aos funcionários que atendem na 
Secretaria das Coordenações, a quem caberá solicitar esclarecimentos a outras 
instâncias, se for o caso. 



Art. 5º - Até o último dia previsto para inscrição no processo seletivo o candidato 
deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
I. Ficha de inscrição, conforme Anexo 2, devidamente preenchida; 
II. Currículum Vitae, cadastrado na plataforma Lattes do CNPq; 
III. Cópia da Carteira de Identidade; 
IV. Cópia do CPF; 
V. Cópia do diploma de graduação (autenticado); 
VI. Cópia dos certificados de especialização, mestrado ou doutorado (autenticados); 
VII. Outros documentos que o candidato julgar necessário. 
 
§ 1º – Não serão aceitas inscrições de candidato que não possua os requisitos 
mínimos de formação e titulação acadêmica especificados no presente edital. 
§ 2º – O candidato que desejar, poderá trazer sua ficha previamente preenchida, 
copiando o modelo disponível no site da instituição. 
§ 3º - O candidato que incluir na ficha de inscrição qualquer informação que não for 
comprovada será eliminado do processo seletivo. 
§ 4º - Após o encerramento do processo seletivo, serão devolvidos os documentos dos 
candidatos não selecionados. 
§ 5º - A comprovação da titulação e da experiência profissional deverá ser 
comprovada na forma abaixo, após o resultado da banca avaliadora: 
 
I. a experiência profissional, inclusive a docente, deverá ser comprovada através da 
apresentação do original e entrega de cópia das folhas de registro correspondente na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
II. no caso de candidatos com experiência como empresário, deverá ser apresentado o 
original e entregue uma cópia do contrato social da empresa; 
III. no caso de candidatos com experiência como ocupantes de cargos públicos, 
inclusive como professores, deverá ser apresentado o original e entregue uma cópia 
do ato de designação para o cargo ocupado; 
IV. no caso de candidatos com experiência como consultores, deverá ser apresentado 
o original e entregue uma cópia do atestado dos serviços de consultoria prestados, 
fornecido pela empresa contratante, com firma reconhecida em cartório; 
V. a participação como expositor em congressos e eventos científicos deverá ser 
comprovada através da apresentação do original e da entrega de cópia, do certificado 
de participação;  
VI. a publicação de artigos científicos deverá ser comprovada através da apresentação 
do original e da entrega de cópia autenticada em cartório, da capa do periódico em 
que foi publicado o artigo, de página em que conste o número de registro no ISBN 
(dispensável se a capa contiver essa informação) e da página do índice ou sumário 
em que consta o artigo em questão; e  
VII. a publicação de livros deverá ser comprovada através da apresentação do original 
e da entrega de cópia autenticada em cartório, da capa e de página em que conste o 
número de registro no ISBN (dispensável se a capa contiver essa informação). 
 
 
 
IV – PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 
 
Art. 6º - O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 
O candidato concorrente deverá inscrever-se para o processo seletivo junto a 
secretaria das coordenações. O mesmo receberá um informativo sobre a disciplina 
ofertada, procedimentos e a datas das provas do processo seletivo.  
 



I - Em dia previamente marcado os candidatos à vaga deverão receber através de 
sorteio, realizado pela coordenação acadêmica e representante do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico (NAP) o tema da aula a ser ministrada. Neste momento o candidato 
deverá informar ao coordenador do curso sobre sua necessidade de utilização de 
recurso áudio-visual. 
 
II - No dia da prova didática o candidato deverá comparecer 20 minutos antes do 
horário da sua prova a fim de ter conhecimento do local e testar o material disponível 
para utilização na aula. 
 
III - O candidato concorrente deverá cumprir as três fases do processo seletivo 
descritas ao longo deste regulamento, sendo elas: 
 
Fase 1 – Prova Didática 
Fase 2 – Análise do currículo (prova de títulos) 
Fase 3 – Entrevista  
 
IV -  O resultado da prova didática será divulgado através da página da faculdade 
disponível na Internet no endereço: www.fcamaracascudo.com.br dois dias após a 
prova didática, quando serão feitas as análises do currículo.  
 
V -  O candidato aprovado deverá procurar a coordenação no prazo de 24h a fim de 
realizar a 3ª fase do processo: a entrevista. 
 
VI - Após a aprovação nas três fases, o candidato será orientado pelo coordenador a 
procurar o Setor de Recursos Humanos da Faculdade com encaminhamento 
formalizado da coordenação e Direção Acadêmica a fim de formalizar sua contratação. 
 
V DAS PROVAS 
 
Art.1º – O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 
 
a)  Prova didática – apresentação de uma aula 
b)  Análise do currículo do candidato 
c)  Entrevista e oferta de turmas ao candidato 
 
Art. 2º – A prova de aula consistirá na apresentação em 30 minutos sobre tema 
sorteado com 24 horas de antecedência. Serão avaliados até o limite de 20 candidatos 
por área. Na ocasião, os membros da banca examinadora poderão formular perguntas 
pertinentes ao tema. 
 
§ 1° - No ato da realização da prova de aula, o candidato deverá disponibilizar para a 
banca examinadora o seu “plano de aula”, conforme ANEXO 3. 
 
§ 3° - Na prova de aula, o candidato deverá demonstrar:  
                                      
a)   capacidade de comunicação 
b)   atualização e profundidade de conhecimentos teóricos e práticos 
c)   precisão no domínio do tema 
d)   fluência verbal 
e)  correção e adequação da linguagem 
f)   domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem 
 
§ 4º - É vedado a qualquer candidato assistir à aula ministrada por outro participante 
do Processo.  



 
Art. 3º – A prova de aula terá caráter eliminatório, com grau mínimo de 7,0 para 
aprovação, sendo 10,0 a pontuação máxima. É vedado ao candidato com grau inferior 
a 7,0 passar à fase seguinte do processo. 
 
Art. 4º – Os candidatos serão convocados, de acordo com a classificação obtida nas 
etapas anteriores, para oferta de turmas e definição de horário e local de trabalho 
(campus), até que todas as vagas oferecidas neste processo seletivo sejam 
preenchidas. Nessa oportunidade, a Comissão de Seleção fará uma entrevista prévia 
com os candidatos, que terá caráter eliminatório. 
 
§ 1° - Eventual atraso na chegada do candidato para a etapa da oferta de turmas 
poderá implicar a alteração da ordem estabelecida em razão da classificação. 
 
§ 2° - Passada a etapa da prova de aula, a titulação acadêmica do candidato será 
utilizada como critério de desempate. 
 
§ 3º - No caso de empate entre um concorrente externo e um concorrente interno 
(funcionário da instituição), este último terá prioridade para ocupar a vaga. 
 
Art. 5º – A aprovação no processo de seleção dependerá da aceitação pelo candidato 
da oferta da faculdade mencionada no item anterior. 
 
VI DA APROVAÇÃO 
 
Art. 1º – Será considerado aprovado o candidato que: 
 
a) obtiver média aritmética igual ou superior a 7,0, considerando-se a nota da prova de 
aula e da análise do currículo. Na hipótese de empate, adotar-se-á como critério para 
classificação a titulação acadêmica, o tempo de formado e a experiência profissional, 
respectivamente 
b) for considerado recomendado, na entrevista, pela Comissão de Seleção 
c) tiver disponibilidade imediata para ocupar a vaga nas condições oferecidas 
d) apresentar toda a documentação relacionada no item 3.1 
e) comparecer ao programa de capacitação docente. 
 
Art. 2º Em caso de empate observar-se-á a seguinte ordem de preferência 
 
a) Colaborador da instituição, desde que tenha os pré-requisitos acadêmicos para a 
docência - graduação na área exigida. 
b) Professor com maior pontuação na prova didática 
c) Professor com titulação equivalente às prioridades do curso e da Faculdade. 
d) Professor com maior tempo de atividade docente. 
 
VII DA CONTRATAÇÃO 
 
Art. 1º – 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 (original e cópia), acompanhada da carteira profissional. O candidato 
que não for considerado apto para o exercício da função pelo exame admissional ou 
estiver impedido de trabalhar por determinação legal será desclassificado do processo, 
sendo a sua vaga oferecida para o candidato classificado imediatamente em seguida 
em termos de pontuação. 
 



§ – O início do pacto laboral far-se-á por meio de contrato escrito e por prazo 
indeterminado. 
 
§ – A celebração do contrato de trabalho resultante desse processo de seleção não 
importará em estabilidade ou garantia no emprego, seja legal ou contratual. 
 
VIII DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
I - 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 documento, das quais não poderá alegar desconhecimento, bem 
como de todos os atos que forem expedidos sobre o concurso, inclusive aqueles 
divulgados via internet. 
 
II – Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada para as provas previstas no 
presente documento, sendo considerado excluído do processo de seleção o candidato 
que deixar de fazê-las. 
 
III – Será excluído do processo de seleção, em qualquer de suas etapas, o candidato 
que: 
 
a) não observar as disposições deste documento 
b) faltar ou chegar atrasado a qualquer das etapas do processo de seleção. 
c) preencher a ficha de inscrição incorretamente, com dados inverídicos, ou deixar de 
assiná-la. 
  
IV – 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. 
 
V – O processo de seleção estará aberto aos docentes portadores de necessidades 
especiais, os quais deverão cumprir as três fases do processo, sendo respeitadas 
suas limitações e verificadas as adequações necessárias para o preenchimento das 
vagas. 
 
VI - Do indeferimento do pedido de inscrição, não caberá recurso, visto que o mesmo 
ocorrerá caso os requisitos não sejam satisfeitos, a documentação esteja incompleta, 
ou a pontuação mínima não seja obtida. 
 
VII – O funcionário da instituição que desejar preencher a vaga disponibilizada deverá, 
obrigatoriamente participar do processo seletivo como os demais concorrentes 
externos em nível de igualdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1 

 
 

Curso Oferta de disciplina Titulação exigida Vagas 
oferecidas 

Engenharia de 
Produção Desenho Técnico 

Graduação em 
Engenharia ou 
Arquitetura e 

Especialização em 
áreas afins 

01 

Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Redes de 
Computadores 

Graduação em 
Informática ou 

Ciência da 
Computação e 

Especialização em 
Redes de 

Computadores 

01 

Redes de 
Computadores 

Redes de 
Computadores 

Graduação em 
Informática ou 

Ciência da 
Computação e 

Especialização em 
Redes de 

Computadores 

01 

Projeto Integrado – 
Gerência de Redes 

Graduação em 
Informática ou 

Ciência da 
Computação e 

Especialização em 
Redes de 

Computadores 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 2 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DOCENTE  

 
Edital nº 
 

Disciplina 

Curso 
 
Nome do candidato 
 
Endereço 
 
Bairro Formação  

acadêmica 
Tel(s) IES de  

conclusão 
Outros cursos de  
formação superior 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 

Dados a serem preenchidos exclusivamente pela coordenação 
de curso pós-inscrições 

 
Nº da inscrição 
 
 

Data do sorteio 

Tema sorteado para o candidato 
 
 

Data e horário da prova didática 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 3 

 
 

MODELO DE PLANO DE AULA 
 
 
1 TEMA GERADOR:  
2 DATA:  
3.DURAÇÃO:  

 
 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
4.1.  
4.2.  

 
5. OBJETIVOS: 

 
 

6. METODOLOGIA 
 
 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
 

8. AVALIAÇÃO 
 
 

9. REFERÊNCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


