Edital Nº 07/2013
O Diretor Geral da Faculdade Palotina, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura de
inscrições para seleção pública de Professor Horista, nas vagas especificadas abaixo, na forma da legislação vigente:
Curso

Área

Vagas

Administração

Administração Geral

01

Administração

Administração da Produção e Serviços

01

Direito

Direito e Processo Penal

01

Exigência
Graduação em Administração
Especialização e/ou Mestrado em
Administração.
Graduação em Administração e Mestrado em
Administração
Graduação em Direito e Mestrado em Direito

Direito

Direito Constitucional e Legislação Especial

01

Graduação em Direito e Mestrado em Direito

Direito

Direito Processual Civil e Propedêutica

01

Graduação em Direito e Mestrado em Direito

Documentação necessária:
- Carteira de Identidade;
- Curriculum Vitae (modelo Lattes) comprovado;
- Diploma de Graduação e Histórico Escolar;
- Diploma de Mestrado e ou Especialização em curso reconhecido pelo MEC e Histórico Escolar;
- Ata da defesa do Mestrado ou Especialização caso o Diploma não tenha sido expedido.
- Atestado ou declaração onde comprove que a defesa do Mestrado ou Especialização vai ocorrer antes do início do
semestre letivo 2013/2, na FAPAS, que será no dia 29/07/2013.
- Comprovante da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). A guia de pagamento deve ser retirada e paga
na Tesouraria da Faculdade Palotina de Santa Maria. A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese.
As inscrições estarão abertas entre os dias 21 de maio a 25 de junho do ano corrente. O comprovante da taxa de inscrição
e a documentação deverão ser entregues em envelope lacrado, contendo o nome do candidato e a área em que está concorrendo
no concurso, na Secretaria da Faculdade Palotina no período acima assinalado, sendo a autenticidade dos documentos de inteira
responsabilidade do candidato.
Horário das inscrições: segunda, terça e quinta-feira, das 15h às 17h e das 18h às 21h; quarta e sexta-feira, das 8h às
11h30min e das 15h às 17h, na Secretaria da Faculdade Palotina; Avenida Presidente Vargas, 115, fone: 55-3220-4575.
Seleção: A seleção será constituída de:
Prova de Títulos (etapa eliminatória);
Prova Didática; (etapa eliminatória);
Entrevista.
O não comparecimento a qualquer uma das provas implicará na eliminação do candidato.
Prova de Títulos: O resultado será divulgado no mural e no site da Instituição no dia 1º de julho, às 20 horas.
Os candidatos selecionados para a etapa seguinte deverão comparecer nos dias estabelecidos pela Banca Examinadora.
Prova Didática: Ocorrerá no período de 10 a 11 de julho, conforme sorteio realizado no dia 05 de julho às 14h30min, na
sala da Coordenação Acadêmica, quando todos os candidatos aprovados na Prova de Títulos deverão estar presentes.
Entrevista: Será no dia 15 de julho, entre as 8 h e às 11 h e no dia 16 de julho, entre as 8 h e às 11 h.
De acordo com a Lei N.10.743, de 1º de outubro de 2003, Art. 27. “O primeiro critério de desempate será a idade, dando-se
preferência ao de idade mais elevada”.
Santa Maria 16 de Maio de 2013.
Prof. Antonio Amélio Dalla Costa
Diretor Geral

