
 

 

EDITAL 01/2022 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE 
 

 

A Direção e as Coordenações de Curso da FACECA, Faculdade CNEC de Varginha, tornam público o processo 

seletivo para as seguintes áreas/disciplinas: 
 

 

1.   Banco de Dados; 

2.   Desenvolvimento Web; 

3.   Desenvolvimento de Aplicativos Móveis; 

4.   Engenharia de Software; 

5.   Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos; 

6.   Máquinas Elétricas; 

7.   Máquinas Térmicas. 
 

 

1.   Da finalidade do Processo Seletivo 
 

 

O Processo Seletivo de que trata o presente Edital tem por finalidade a contratação de professores para as 

áreas/disciplinas acima elencadas. Constituem-se critérios eliminatórios a titulação (mínima lato sensu) e experiência 

comprovada na área. 
 

 

2.   Das atribuições do cargo 
 

 

De acordo com o Regimento da FACECA, Faculdade CNEC Varginha, são consideradas atividades acadêmicas 

próprias do docente: 

 executar integralmente os Planos de Ensino das disciplinas sob sua responsabilidade; 
 orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina cumprindo, integralmente, o Plano de Ensino e a carga 

horária; 

 registrar formalmente a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

 organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, conforme Regimento da Instituição; 

 devolver aos alunos provas e trabalhos devidamente corrigidos e realizar a correção, junto aos alunos, 

quando da sua devolução;. 

 observar o regime disciplinar da Instituição; 

 participar das reuniões e trabalhos dos Órgãos Colegiados a que pertencer e das comissões para as quais for 
designado; 

 participar de reuniões e solenidades programadas pela Diretoria e pelos órgãos colegiados; 

 responder pela ordem na turma que estiver lecionando; 

 zelar pela conservação dos recursos de apoio didático-pedagógicos; 

 planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos, trabalhos e outras tarefas relacionadas à sua atuação; 

 elaborar, quando convidado, questões para processos avaliativos; 

 cumprir integralmente o horário designado para as aulas; 

 cumprir o Calendário Escolar; 

 colaborar,  com  sua  experiência,  competência  e  desempenho  didático-pedagógico,  para  a  melhoria  da 

qualidade do ensino; 

 exercer as demais atribuições e direitos que lhe forem previstas em Lei e no Regimento da FACECA;



 

 

 apresentar na forma e prazos definidos, os relatórios de suas atividades; 

 manter sigilo profissional. 
 

 

3.   Do horário de trabalho 
 

 

Os docentes serão contratados para lecionarem no turno noturno, em horários específicos, que podem ser 

alocados de 2ª feira ao sábado, durante o 2º semestre de 2022. Poderão, também, serem convidados a atuar como 

orientadores pedagógicos e/ou Membros do Núcleo Docente Estruturante. 
 

 

4.   Dos requisitos mínimos para a inscrição 
 

 

Os candidatos deverão ter titulação mínima em programa de Pós-graduação Lato Sensu, bem como experiência 

profissional comprovada na área de atuação. 
 

 

5.   Das inscrições 
 

 

As inscrições estarão abertas até o dia 06/07/2022, devendo o candidato, até esse prazo: 
 

 

 enviar email para  1916.trabalheconosco@cnec.br, anexando o Currículo Profissional, e o Currículo Lattes. 

 informar, também, link para o o LinkedIn e a disciplina ao qual ele está se candidatando; 
 

 

5.1. Em caso  de contratação, todos os documentos listados abaixo deverão ser protocolados na Secretaria da 
Instituição, no prazo máximo de 72 horas (úteis) após a divulgação do resultado final: 

 documentos pessoais: RG, CPF e Comprovante de Residência; 

 cópia autenticada do Diploma de Graduação; 

 cópia autenticada do(s) Diploma(s) de pós-graduação; 

 cópia do Currículo Lattes, devidamente atualizado; 

 cópia do Currículo profissional; 

 resumo das publicações; 

 cópia da Carteira de Trabalho, apontando as experiências profissionais (ou documento equivalente). 
 

 

6.   Do Processo Seletivo 
 

 

6.1. Análise Documental (etapa eliminatória) 
 

 

A análise documental será efetuada por representante da Secretaria Acadêmica, especialmente nomeado para 

tal, bem como por representante do corpo de coordenadores. O resultado dessa etapa será divulgado até o dia 

11/07/2022. 
 

 

6.1.1.    Importante: a aprovação no quesito documental é pré-requisito para as etapas subsequentes. 
 

 

6.2. Análise da Experiência Profissional dentro e fora do magistério
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A análise da experiência profissional ocorrerá por entrevista com representante(s) do corpo de coordenadores 

e convidados, quando requerida a opinião de profissionais, especialistas da área específica de contratação. Tal 

entrevista acontecerá no mesmo dia da realização da prova didática. 
 

 

6.2.1.    Importante: dependendo da disciplina e/ou atividade de alocação, a experiência profissional poderá ser 

determinante e pré-requisito de contratação. 
 

 

6.  Prova didática 
 

 

6.1. Da Banca Avaliadora: 
 

 

A Banca Avaliadora será composta por, no mínimo, dois representantes do corpo de coordenadores, por um 

representante(s) do corpo docente e por convidados (se necessário). 
 

 

6.2. Da sistemática da avaliação: 
 

 

Os candidatos selecionados se submeterão a prova didática, a ser realizada entre os dias 13 e 15/07/2022. 

Com duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 minutos, nesse processo, tanto a prática pedagógica, quanto o 

domínio do conteúdo, serão avaliados. Após a exposição pelo candidato, a Banca poderá argui-lo 
 

 

6.2.1.    No  ato  da  prova  o  candidato  deverá  entregar,  aos  membros  da  banca  avaliadora,  cópia  do  seu 

Planejamento de Ensino. Recursos audiovisuais (computador e Datashow) estarão disponíveis. 
 

 

6.2.2. O candidato será comunicado por e-mail (com antecedência mínima de 72 horas) sobre o tema da 

prova didática. 
 

 

7.     Resultado 
 

 

O resultado final será divulgado no dia 20/07/2022. 
 

 

8.     Validade do resultado 
 

 

O resultado da presente seleção é válido pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da publicação do 

resultado. 
 

 

Varginha (MG), 01/07/2022 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Flávio Marcelo Silva 

Diretor 


