
 

EDITAL N° 03/2018 – FACEP 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA OS DEPARTAMENTOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, ENFERMAGEM e PSICOLOGIA 

 

A Diretora da Faculdade Evolução no uso das 

atribuições que lhe são conferidas. 

 

 

 Faz saber que estão abertas inscrições para o processo seletivo, que serão 

realizadas no período de 13/12/2018 à 04/01/2019, nos seguintes termos:  

 
1. Do objeto 

 

 A Faculdade Evolução abre inscrições à seleção de professores para os cursos 

de Administração, Enfermagem e Psicologia, com formação profissional acadêmica 

específica na área.  

 

Curso Cargo Cadastro de reserva 

Administração Professor 01 

Enfermagem  Professor 01 

Psicologia Professor 01 

 

 

2. Da inscrição 

 

2.1. Para participar do processo de seleção, os candidatos deverão entregar 

pessoalmente, ou por meio de procuração simples, os seguintes documentos:  

  

a) Ficha de Inscrição ao Processo Seletivo de Professores (em anexo), com foto.  



 

b) Cópia autenticada dos comprovantes de titulação (graduação, especialização, 

mestrado e doutorado).  

c) Cópia simples de um documento de identidade com foto.  

d) Cópia impressa do currículo na Plataforma Lattes atualizado, com as cópias dos 

documentos comprobatórios em anexo.  

e) As inscrições devem ser efetuadas, nas formas presencial ou por procuração, na 

secretaria da Faculdade Evolução, à Rua José Paulino do Rego, 45, Pau dos 

Ferros/RN. Telefones para informações: (84) 3351 4325/ (84) 3351 2552. 

f) Estará apto a participar do processo seletivo o candidato que possuir no mínimo 

Pós-Graduação Lato Sensu.  

g) Não serão aceitas inscrições de candidatos com documentação incompleta.  

h) O período de inscrições será de 13/12/2018 à 04/01/2019, das 13h às 22h. 

 

3. Dos critérios de seleção e classificação  

  

3.1 Seleção e classificação  

a) Somente serão avaliados os candidatos que apresentarem a documentação 

completa exigida no ato da inscrição.  

b) A seleção e a classificação dos candidatos serão realizadas por uma comissão 

formada por professores, indicados pela Direção e Coordenação Pedagógica, 

observando-se os seguintes critérios e pontuações em 03 (três) fases, a saber:  

 

1ª Fase (eliminatória) 

Análise curricular 

 O currículo será avaliado qualitativamente em relação à titulação e à 

experiência profissional do candidato. Na avaliação quantitativa serão atribuídos os 

seguintes valores para a titulação máxima:  

a) Titulação na Área 

Doutorado = 10 pontos  

Mestrado = 5 pontos  

Especialização = 2 ponto 

 



 

b)Titulação fora da Área  

Doutorado = 8 pontos  

Mestrado = 4 ponto  

Especialização = 1 ponto  

  

c) Experiência em docência no ensino superior na Área  

Igual ou maior que 5 anos = 3 pontos  

Entre 2 e menos de 5 anos = 2 pontos  

De 1 e menos de 2 anos = 1 ponto  

 

d) Experiência em docência no ensino superior fora da Área 

Igual ou maior que 5 anos = 2 pontos  

Entre 2 e menos de 5 anos = 1,5 pontos  

De 1 e menos de 2 anos = 1 ponto  

  

e) Produção Acadêmica nos últimos 05 (cinco) anos  

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Fase (Eliminatória) 

Artigo publicado em periódico indexado 1,0 

Capítulo de livro 0,5 

Trabalho completo em anais de congresso internacional 0,5 

Trabalho completo em anais de congresso local, regional e nacional 0,2 

Resumo em anais de congresso internacional 0,2 

Resumo em anais de congresso local, regional e nacional 0,1 



 

Prova didática  

 Os aprovados na 1ª fase, pela análise do currículo, serão notificados por 

telefone e/ou e-mail quanto à data e a temática da aula, para o comparecimento na 

Faculdade Evolução a fim de participarem da prova didática que terá 20 minutos de 

duração e 10 minutos para a arguição.  

 As bancas das provas didáticas acontecerão do dia 14 a 16 de janeiro de 2019. 

Na ocasião deverá ser entregue um Plano de Aula impresso em 3 vias, que deve 

contemplar os seguintes aspectos:  

a) Tema, conteúdos, objetivos da aula, avaliação e procedimentos didático-

pedagógicos.  

b) Bibliografia básica.  

 

O desempenho será avaliado sob os seguintes aspectos:  

a) Didática clara: objetividade, clareza, originalidade na utilização de recursos e 

estratégias de ensino.  

b) Sequência e coerência da exposição: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

c) Domínio do conteúdo.  

d) Interação e afetividade na explanação: capacidade de estimular o interesse, a 

atenção e a confiança dos avaliadores.  

e) Serão atribuídos até 5 pontos para cada aspecto, sendo necessário no mínimo 12 

pontos para aprovação.  

 

3ª Fase (Classificatória)  

Entrevista  

 Nessa etapa será analisado o perfil geral do candidato além de sua 

disponibilidade para assumir as aulas.  

 

4. Divulgação dos resultados 

 O resultado do Processo será divulgado no dia 21 de janeiro de 2019 no site 

da Faculdade Evolução. 



 

 Outras disposições não constantes deste Edital serão deliberadas pela Direção 

e pela Coordenação Pedagógica da Faculdade Evolução.  

 

5. Da admissão 

 Serão contratados somente os candidatos selecionados e aprovados, que 

tiverem disponibilidade para assumir as disciplinas conforme horários de aulas a 

serem divulgados.  

 Os professores contratados terão como principais atribuições: ministrar 

conteúdos e desenvolver atividades pedagógicas de acordo com a ementa registrada 

no projeto pedagógico do curso; aplicar metodologias de ensino e avaliação adotadas 

pela Faculdade; cumprir com as obrigações solicitadas pela secretaria acadêmica; 

contribuir com atividades de enriquecimento curricular (pesquisa, extensão ou 

orientação de estudos), participar do Programa de Formação Pedagógica Continuada, 

dentre outras. 

  

 

Pau dos Ferros, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

  

Genisa Lima de Souza Raulino  

Diretora da FACEP 

 


