EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROFESSORES
A Diretora Acadêmica das Faculdades Integradas Maria Thereza, faz saber que
se encontram abertas as inscrições para Seleção de Professor dos Cursos
de Administração, Ciências Biológicas, Pedagogia e Psicologia.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Para a realização da Seleção, serão observadas as disposições
previstas neste Edital.
1.2 Serão oferecidas vagas para as seguintes áreas:
a) Contabilidade
b) Zoologia de Arthropoda
c) Matemática
d) Terapia Cognitivo Comportamental
e) Terapia Fenomelógico Existencial
f) História e Epistemologia da Psicologia
g) Psicologia Educacional
1.3 O regime de trabalho será horista, devendo os candidatos
apresentarem disponibilidade para o horário das aulas já definido pela
Instituição.
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1 Para se inscrever o candidato deverá apresentar:
2.2 - Formação Acadêmica compatível com a área da disciplina a ser
pleiteada.
2.3 - Comprovante de Titulação ou de qualificação mínima em relação à
disciplina objeto da Seleção, da seguinte forma:
2.3.1 Diploma registrado e Histórico Escolar de curso superior que
inclua a disciplina objeto da seleção, e
2.3.2 Título de Doutor ou de Mestre, obtido na forma da lei ou
revalidado no Brasil.
2.4 - Currículo Lattes atualizado.
2.5 - Cópia de documento de identidade oficial.

2.6 - Documento que comprove ser brasileiro ou estrangeiro de acordo
com o que orienta a Emenda Constitucional n.º 11, de 30/04/96,
publicada no DOU de 02/05/96.
2.7 - Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares,
se do sexo masculino.
2.8 - Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.9 - Documentos comprobatórios dos itens de qualificação e titulação
declarados no Currículo Lattes.
3. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
3.1 - As inscrições serão abertas no período de 24 de outubro de 2018 a
09 de novembro de 2018.
3.2 - As inscrições deverão ser realizadas pela internet. O endereço para
envio do currículo é: coordenacoes@mariathereza.com.br
3.3 - A documentação deverá ser entregue no dia da seleção, no Campus
Sede das Faculdades Integradas Maria Thereza, situado na Av. Visconde
do Rio Branco, 869, São Domingos, Niterói.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 - A banca examinadora avaliará os candidatos em três etapas: análise
de currículo, entrevista individual e prova didática.
4.1.1 - Cada etapa é eliminatória e classificatória, e tem valor de 100
(cem) pontos cada.
4.1.2 - O tema para prova didática será relacionado ao programa das
disciplinas que estão descritas no presente edital.
4.2 - A análise de títulos obedece aos seguintes critérios e pontuação:






Doutorado na área ou em área afim concluído: 30 pontos
Mestrado na área ou em área afim concluído: 20 pontos
Publicações científicas em revistas indexadas ou apresentação de
trabalhos em congressos de caráter acadêmico/científico nos três
últimos anos: 3 pontos cada.
Experiência docente de até 4 anos no ensino superior: 5 pontos
Experiência docente de mais de 4 anos no ensino superior: 15 pontos

4.3 - O resultado final será obtido pela soma das três notas (entrevista,
currículo e prova didática), dividida por 3 (três), sendo exigida nota
mínima de 60 (sessenta) pontos para aprovação.
4.4 - A entrevista e prova de aula serão realizadas entre os dias
21/11/2018 e 30/11/2018. O horário será marcado por e-mail com os
candidatos que passarem na análise do currículo.
4.5 - Os resultados da seleção serão divulgados no site e comunicados a
todos os candidatos num prazo máximo de três dias úteis, contados a
partir da realização das provas.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 - Havendo vagas, os candidatos aprovados poderão ser aproveitados
dentro do período máximo de dois anos.
5.2 - Somente prestará seleção o candidato que tenha seu requerimento
deferido, em função da(s) disciplina(s) pleiteada(s), pela Coordenação do
Curso.
5.3 - O candidato aprovado e contratado deverá submeter-se ao horário
de aulas pré-estabelecido.
5.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica.

Niterói, 22 de outubro de 2018.

Prof. Gabriela Bastos Soares
Diretora Acadêmica FAMATH

