FACULDADES JOÃO PAULO II
Fagundes dos Reis, 201, Centro-Passo Fundo - Rio Grande do Sul

Edital para Processo Seletivo Docente 2019/1 Campus Passo Fundo
Com base em seus princípios norteadores, as Faculdades João Paulo II informam
a toda a comunidade que no período de 03 de março á 06 de março estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo Docente.
1.
DISPOSIÇÕES INICIAIS
O Processo seletivo destina-se a contratação de docentes, na modalidade
emergencial, além de reserva cadastral para vagas que eventualmente surgirem para os
seguintes cursos do Campus Passo Fundo:
- ADMINISTRAÇÃO e ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
2.
DAS INSCRIÇÕES
Os interessados na(s) vaga(s) deverão encaminhar cópia do Curriculum Lattes em
formato PDF, para o e-mail facjoaopaulo@gmail.com, informando no corpo do e-mail a
indicação da vaga para a qual o candidato está interessado, disponibilidade de horários
no período noturno para o segundo semestre de 2020.1 e seu contato (endereço e telefone)
. O período de iscrição se encerra no dia 06 de março de 2020, as 12 horas.
3.
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Este processo será conduzido pela Comissão de Seleção, composta pela Direção
Acadêmica, Coordenação de Curso, Representante do Corpo Docente e Departamento de
Gestão de Pessoas. O objetivo do processo seletivo é avaliar a qualificação dos candidatos
para a função de ensino, pesquisa e extensão compreendendo as seguintes etapas:
1ª etapa: Análise dos Currículos Lattes dos inscritos;
2ª etapa: Entrevista e apresentação de micro aula; O tema da aula será relacionado
à área/disciplina para a qual o candidato se inscreveu a ser definido pela comissão, e
informado via e-mail aos candidatos pré-selecionados. A micro aula será realizada entre
os dia 06 e 10 de março, informado por e-mail a data e horário.
Os candidato que não atingirem os pré-requisitos solicitados no edital, serão
desclassificados.
4.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O retorno será dado via telefone e/ou e-mail ao candidato aprovado, após a data
de conclusão do processo seletivo no dia 10 de março de 2020.
A contratação está sujeita à entrega de todos os documentos exigidos para o
preenchimento da vaga.
4.1- Documentos Obrigatórios
-Exame médico admissional
-Carteira de Trabalho
-Número do PIS,
-Foto 3x4
-Comprovante de titulação
-Comprovante de residência
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-Em caso de filhos menores: Certidão de nascimento, carteira de
vacinação, atestado de frequência escolar.
5.

VAGAS

- A vaga enumeradas é destinada ao cursos de Engenharia de Produção e
Administração
Vaga 1
Disciplina
Empreendedorismo
Formação Exigida
Graduação em Administração ou Engenharia com
Especialização e/ou Mestrado
na área ou afins.
Perfil
Experiência profissional na área
Regime de Trabalho
Horista

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do e-mail
secretariaacademicafjp@gmail.com ou pelo telefone (54) 3046.0914 com Andiara.

Comissão de Seleção
Passo Fundo, 03 de março de 2020

