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EDITAL Nº 024/2018 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR  

CURSO DE DIREITO DA FACULDADE CIDADE VERDE – FCV  

A Direção e a Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Cidade Verde - 
FCV - faz saber que estão abertas as inscrições para seleção de professor. As 
áreas estão relacionadas no item 4 do presente instrumento. 

1. Das condições de trabalho 

O candidato aprovado ficará cadastrado no departamento pessoal e havendo 
necessidade no curso de Direito ou em algum outro curso, na respectiva área do 
professor, a contratação será no regime horista, na categoria funcional compatível 
com sua qualificação e experiência, pelo prazo de 1 (um) ano, para se dedicar a 
tarefas de docência e orientação na Graduação e na Pós-Graduação presencial e 
EAD, 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;  

3. Da inscrição 

O período de inscrição estende-se de 05 a 12 de novembro de 2018 e requer 
apenas a indicação da(s) área(s) desejada(s), os dados de contato e o envio do 
currículo resumido e endereço na plataforma Lattes. Essas informações deverão 
ser encaminhadas por e-mail, com o título do assunto INSCRIÇÃO PROCESSO 
SELETIVO DIREITO FCV, para o endereço eletrônico da Coordenação do Curso: 
prof_graziela@fcv.edu.br. A confirmação da inscrição será o aviso de recebimento 
pela Coordenação. 

Haverá uma reunião, comunicada por e-mail, com todos os inscritos, antes do 
início da fase de seleção, para apresentação da FCV e suas propostas 
pedagógicas.  

mailto:prof_graziela@fcv.edu.br
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4. Das disciplinas ofertadas  

 Direito Administrativo  

 Direito Constitucional  

 Direito Digital e Eletrônico 

 Direito Penal 

 Direito Previdenciário 

 Direito Processual Penal 

 Direito Tributário 

 Direito Econômico e Financeiro 

O candidato deverá ter disponibilidade de horários nos turnos matutino e noturno.   

5. Da seleção 

O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas, a saber: 

 análise de currículo (encaminhado no e-mail da inscrição); 
 apresentação de aula-teste com argüição e entrevista. 

Na análise de currículo serão considerados critérios objetivos (relacionados no 
anexo I).  

A aula-teste deverá versar sobre tema conexo à disciplina de interesse, 
indicado pela Coordenação do Curso, com apresentação de plano de aula em 4 
vias entregue pelo candidato para a banca examinadora e terá duração de 
15(quinze) a 20(vinte) minutos, seguida de argüição pela comissão de seleção e 
posterior entrevista pela Coordenação. É vedada a presença dos demais 
candidatos. 

Relação dos documentos a serem apresentados na aula-teste: 

a) Cópia do Curriculum Vitae atualizado apresentado na Plataforma Lattes 
(modelo CNPq); 
b) Memorial do candidato sobre suas atividades, interesses e vivências; 
c) Plano de aula da aula-teste. 

Relação dos documentos a serem apresentados na contratação: 

a)      Cópia dos documentos: CPF, RG, Titulo de Eleitor e Carteira de Habilitação; 
b)      Uma foto 3x4 recente; 
c)      Currículo atualizado apresentado na Plataforma Lattes (modelo CNPq) 
acompanhado de fotocópias dos documentos comprobatórios, incluindo 
publicações; 
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d)      Comprovante do grau de titulação; 
e)      Comprovante de endereço; 
f)       CTPS. 

6. Da divulgação e validade 

Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail e serão incluídos no 
cadastro para contratação docente da FCV. Este cadastro terá validade de 2(dois) 
anos.  

7. Das disposições finais 

A Comissão de Seleção deverá apresentar relatório final com a indicação dos 
selecionados para homologação da Coordenação do Curso que a seguir 
encaminhará ao Departamento de Gestão de Pessoas da Faculdade para as 
devidas providências. 

Havendo oportunidade de contratação, a IES levará em conta a classificação 
neste processo de seleção e a área de interesse do professor. O contrato terá  
duração de 1(um) ano para docência no Curso de Direito e de 6(seis) meses nos 
demais cursos. 

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 divulgado pela 
Coordenação do Curso de Direito da FCV. 

Maringá, 01 de novembro de 2018. 

        

Profª Ma.Graziela Trojan Repiso  Prof. Me.José Carlos Barbieri 

Coordenadora do Curso de Direito          Diretor Geral 
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OBSERVAÇÃO: Serão consideradas como publicações – no período de 2015 a 2018 - artigos, 

ensaios, livros (integral ou capítulo), relatórios de extensão/ pesquisa, resenhas de livros, 

resumos de trabalhos apresentados em colóquios, congressos ou simpósio e teses de doutorado. 

ANEXO I 
 

Critérios objetivos de avaliação: 

 

 Títulos (no máximo 3,0 pontos): 

Curso Pontuação 
Graduação em Licenciatura 1,0 

Especialização 1,0 

Mestrado (concluído) 1,5 

Graduação em Licenciatura e Mestrado 2,0 

Doutorado (concluído) 3,0 

 
 Experiência no ensino em sala de aula (no máximo 4,0 pontos): 

Experiência Pontuação 

Até 3 anos 2,0 

De 3 a 5 anos 3,0 

Mais de 5 anos 4,0 

 
 Produção Intelectual (no máximo 3,0 pontos): 

Produção Pontuação 
Mínima (dissertação) 0,5 

Extensão/ Pesquisa, Bolsa de Iniciação Científica, Monitoria e até 2 publicações 1,5 

Extensão/ Pesquisa, Bolsas de Iniciação Científica, Monitoria e até 3 publicações 2,0 

Extensão/ Pesquisa, Bolsas de Iniciação Científica, Monitoria e até 5 publicações 2,5 

Extensão/ Pesquisa, Bolsas de Iniciação Científica, Monitoria e mais de 5 publicações 3,0 

 

 
 


