Edital Nº 19/2017
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 Gestão de Pessoas

01

Exigência
Graduação em Administração
e Mestrado em Administração.
Graduação em Administração
e Mestrado em Administração
Graduação em Direito, Mestrado em Direito e
Comprovação de atuação profissional com

Direito

Direito Civil e Processo Civil

01

registro na Ordem dos Advogados do Brasil e
ou comprovada Carreira Jurídica em Órgão
Público
Graduação em Direito, Mestrado em Direito e
Comprovação de atuação profissional com

Direito

Direito Penal e Processo Penal

01

registro na Ordem dos Advogados do Brasil e
ou comprovada Carreira Jurídica em Órgão
Público

Documentação necessária:
- Carteira de Identidade;
- Curriculum Vitae (modelo Lattes) comprovado;
- Diploma de Graduação e Histórico Escolar;
- Diploma de Mestrado em curso reconhecido pelo MEC e Histórico Escolar;
- Ata da defesa do Mestrado caso o Diploma não tenha sido expedido.
- Atestado ou declaração onde comprove que a defesa do Mestrado vai ocorrer antes do início do
semestre letivo 2018/1, na FAPAS, que será no dia 26/02/2018.

- Comprovante da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00 (Sessenta 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 06 de novembro a 24 de novembro 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, quarta-feira e Sexta-Feira, das 15h às 17h e das 18h às
21h; quinta-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): Nesta etapa será avaliado o Mestrado conforme a
exigência específica da área da Seleção Docente; Especializações lato sensu na área e em outra área;
a graduação na área do concurso; Experiências docentes em Graduação; Experiências docentes em
Pós-Graduação; participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso; participação em projetos
de pesquisa; participação em projetos de extensão; artigos completos publicados em periódicos;
livros publicados; capítulos de livros; apresentação de trabalhos em eventos; experiência profissional
fora do magistério comprovado por CTPS.
Prova Didática; (etapa eliminatória): Nesta etapa será avaliado o Domínio do tema da aula;
apresentação dos objetivos da aula com clareza; capacidade de organizar ideias a respeito do tema da
aula; capacidade de expor ideias a respeito do tema da aula; metodologia: adequação ao conteúdo,
utilização do material adequado; apresentação do plano de aula ou de assunto; coerência entre o
plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula; adequação da exposição ao tempo previsto;
linguagem culta, boa dicção e clareza na comunicação; uso da linguagem técnico-cientifica correta e
adequada ao conteúdo.

Entrevista; (etapa eliminatória): Nesta etapa o candidato será ouvido pela Direção para averiguar
sua disponibilidade de horários, projetos de futuro em relação à docência, ouvir o relato da
experiência da sua atuação profissional na docência ou fora dela; conhecendo assim um pouco mais o
profissional que está realizando o concurso.
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 01 de
dezembro, às 20 horas.
Os candidatos selecionados para a etapa seguinte deverão comparecer nos dias estabelecidos pela
Banca Examinadora.
Prova Didática: Ocorrerá no período de 06 a 07 de dezembro, conforme sorteio realizado no
dia 04 de dezembro às 14h30min, na sala da Coordenação Acadêmica, quando todos os candidatos
aprovados na Prova de Títulos deverão estar presentes.
Entrevista: Será no dia 13 de dezembro, entre as 8 h e às 11 h e entre as 14 h e às 17 h.
Obs: Os professores aprovados no curso de Administração iniciarão as atividades docentes
no inicio do ano letivo de 2018. Os professores aprovados no curso de Direito ficarão em
cadastro de Reserva que tem validade por um ano.
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 03 de novembro de 2017.

Prof. Antonio Amélio Dalla Costa
Diretor Geral

