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EDITAL N.º 024/2019 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR  

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE 

VERDE – UNIFCV  

 
A Coordenação do Curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Cidade 
Verde - UNIFCV - faz saber que estão abertas as inscrições para a Seleção de 
Docente, visando ao preenchimento de vaga.   

1. Das condições de trabalho 

O candidato aprovado será contratado no regime de hora/aula, na categoria 
funcional compatível com sua qualificação e experiência, pelo prazo de 6 (seis) 
meses, para dedicar-se a tarefas de docência e orientação na Graduação e na 
Pós-Graduação, à iniciação científica e pesquisa vinculada a projetos 
institucionais, a trabalhos de administração e à participação de reuniões 
colegiadas. 
 
2. Dos requisitos para o cargo 

O candidato deve possuir titulação mínima de Mestre; ter experiência mínima de 
1(um) ano na docência; se estrangeiro, ser portador de visto permanente; estar 
quite com as obrigações eleitorais e militares, quando for o caso; estar apto física 
e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo; saber utilizar das 
metodologias ativas para o ensino e ter o perfil dinâmico para desenvolver projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.  

3. Da inscrição 

O período de inscrição estende-se de 02 de julho a 09 de julho de 2019 e requer 
apenas a indicação da(s) disciplina(s) desejada(s), os dados de contato e o envio 
do currículo por e-mail. As inscrições deverão ser realizadas no endereço 
eletrônico da Coordenação do Curso: prof_alex@unifcv.edu.br. A confirmação da 
inscrição será o aviso de recebimento do e-mail pela Coordenação. 

Relação dos documentos a serem apresentados*: 

http://www.unifcv.edu.br/
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a) Cópia dos documentos: CPF, RG, Titulo de Eleitor e Carteira de 
Habilitação. 
b) Uma foto 3x4 recente; 
c) Curriculum Vitae atualizado apresentado na Plataforma Lattes 
(modelo CNPq) acompanhado de fotocópias dos documentos 
comprobatórios, incluindo publicações; 
d) Comprovante do grau de titulação; 
e) Memorial do candidato sobre suas atividades, interesses e vivências; 
f) Plano de aula da aula-teste. 

* Os documentos deverão ser entregues quando da fase classificatória (aula-
teste e entrevista) e serão devolvidos ao candidato não selecionado após o 
resultado final.  

4. Disciplinas  

 Disciplinas do Curso de Ciências Econômicas 

O candidato deverá ter disponibilidade de horários para ministrar a(s) 
disciplina(s) nos demais cursos do UNIFCV em que for ofertada e houver 
vaga.  

5. Da seleção 

O Processo Seletivo compreenderá 02 (duas) etapas, a saber: 

 fase eliminatória - análise de currículo com pontuação; 
 fase classificatória – apresentação de aula-teste com argüição e entrevista, 

até 7(sete) dias após a divulgação para os inscritos dos nomes pré-
selecionados na primeira fase. 

Na fase eliminatória serão considerados: títulos acadêmicos, produção científica, 
cultural e artística, atividades, interesses, vivências e reconhecimento na área de 
atuação. A aula-teste da fase classificatória deverá versar sobre tema conexo à 
ementa de uma disciplina do Curso de Ciências Econômicas (preferência 
Economia Internacional), a critério do Professor-candidato, com apresentação 
de plano de aula entregue pelo candidato para a banca examinadora e terá 
duração de 10(dez) a 15(quinze) minutos, seguida de arguição pela Comissão de 
Seleção e posterior entrevista pela Coordenação. É vedada a presença dos 
demais candidatos selecionados para esta fase.  
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Quando da banca, o candidato deverá apresentar para os membros as disciplinas 
que tem afinidade em lecionar, relacionando-a com a prática profissional.  

6. Da divulgação 

Os candidatos selecionados na fase eliminatória serão comunicados, por e-mail, 
com a determinação de data e hora da fase classificatória (segunda à sexta das 
18h30 às 22h) e, posteriormente, serão comunicados do resultado final do 
processo de seleção, devendo apresentar-se no prazo de 48h à Coordenação do 
curso (16h às 20h). 

7. Das disposições finais 

A Comissão de Seleção deverá apresentar relatório final com a indicação do 
candidato selecionado para homologação pela Coordenação do Curso que a 
seguir encaminhará ao Departamento de Recursos Humanos da Faculdade para 
as devidas providências. 

O candidato selecionado terá um contrato de professor de duração semestral com 
o Curso de Economia e para os demais cursos, se for o caso, e será contratado 
para iniciar suas atividades em 29 de julho de 2019. 

8. Das disposições gerais 

A inscrição de que trata o presente instrumento implica conhecimento e aceitação 
das condições aqui estabelecidas, a respeito das quais o candidato não poderá 
alegar desconhecimento. Não será fornecido qualquer documento comprobatório 
de classificação ao candidato, valendo apenas o resultado final homologado pelas 
instâncias competentes e divulgado pela Coordenação do Curso de Ciências 
Econômicas da UNIFCV. 

Maringá, 01 de julho de 2019. 

 

Prof. José Carlos Barbieri 
Reitor 

 
 

Prof. Alexsandro C. Alves                           Profª. Graziela Trojan Repiso 
Coord. do Curso de Ciências Econômico        Diretora da Graduação Presencial  
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