
PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

EDITAL Nº 01 de 2020/1 

 
 DO PROCESSO SELETIVO 

 
Será disponibilizada uma vaga para cada disciplina ofertada. O Processo Seletivo será 

realizado no período de 01 de novembro à 11 de dezembro de 2019 por uma comissão 
formada pelo(a) examinador(a) Diretor(a) Acadêmico(a) e um convidado(a) institucional. 

 
O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 
 
Primeira etapa: análise da documentação apresentada na inscrição, bem como a 

avaliação curricular (Currículo Lattes documentado).  
Segunda etapa: Avaliação didática (aula expositiva de até 20 minutos) sobre os 

conteúdos curriculares a serem ministrados (ver quadro de disciplina) e entrevistas com os 
candidatos pré-selecionados pela análise curricular. 

 
*O candidato deve trazer 1 (um) currículo impresso no dia da avaliação didática.  
*O candidato deve trazer 1 (um) plano de ensino impresso disponibilizando à banca 

examinadora. 
*O candidato deverá ter no mínimo dois anos de experiência docente comprovada. 
*O candidato deverá ter no mínimo o título de especialista. 
*O candidato deverá residir em Anápolis. 
** A Faculdade de Tecnologia Avançada não garantirá um novo agendamento das 

etapas do processo seletivo em caso de falta ou atraso do candidato.  

 
 DOS RESULTADOS  

A divulgação do resultado final será no dia 11 de dezembro de 2019 via correio 
eletrônico dos candidatos. 
 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrições 
01 à 14 de 
novembro de 
2019 

Inscrições através do e-mail diretoria@fta.edu.br 

Primeira 
etapa 

18 à 26 de 
novembro de 
2018 até às 
22h 

Avaliação curricular dos candidatos 

27 de 
novembro de 
2018 até às 
22h 

Divulgação via correio eletrônico dos candidatos selecionados na 
primeira etapa e dos seus respectivos horários para as 
avaliações didáticas 

Segunda 
etapa 

10 de 
dezembro de 
2019 das 15h 
às 17h 

Realização das avaliações didáticas 

11 de 
dezembro de 
2019 até às 
22h 

Divulgação do resultado final via correio eletrônico dos 
candidatos. 

 

A Diretora Geral da Faculdade de Tecnologia Avançada, no uso de suas atribuições 
regimentais, torna público a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, 
visando à contratação de professores para o curso de Graduação, semestre 2020/1.  
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 DOS REQUISITOS PARA O CARGO 

 

O candidato deve ter diploma de graduação e possuir título de especialista, mestre ou 
doutor, devidamente comprovado e revalidado em território nacional, em caso de ter sido 
emitido por universidade estrangeira; estar quite com as obrigações eleitorais e militares, 
quando for o caso; estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do 
cargo; possuir formação e experiência acadêmica adequada para ministrar os conteúdos 
curriculares requeridos nesta chamada. 
 

 DAS INSCRIÇÕES 

 
As inscrições para o Processo Seletivo devem ser realizadas no período de 01 à 14 

de novembro de 2019 com envio de documentação exclusivamente para o e-mail 
diretoria@fta.edu.br.   
 

*** Solicitamos que seja colocado no título do e-mail “Vaga para processo seletivo Faculdade 

de Tecnologia Avançada – Professor(a) Fulano de Tal”.  

 

Documentos a serem enviados no ato da inscrição: 

 Currículum Lattes atualizado (CNPq);  

 Fotocópias de documento de Graduação e Última Titulação;  

 Comprovação da experiência profissional acadêmica; 

 Comprovação de endereço; 

 

 CRITÉRIOS DE ANÁLISE MÉTRICA 

 
 Titulação 

 Experiência na área da disciplina inscrita 

 Aula Didática - Banca 

 

QUADRO DE DISCIPLINA 

O tema será livre, dentro da área de conhecimento desejada. 

Cursos 
Disciplinas 

vinculadas a área de 
conhecimento 

Carga 
horária 

Titulação 
mínima 

Disponibilidade 
mínima exigida 

Processos 

Gerenciais 

Gestão da Produção e 

Logística 
80h Especialista 

Segunda à sexta 

noturno (à definir o dia 

da semana para prática 

docente) 
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Regime de trabalho e carga horária 
  
Serão disponibilizadas vagas para eventual contratação e cadastro de reserva para 

professor(a) horista e parcial, com carga horária que poderá variar de acordo com a 
necessidade da IES e a disponibilidade do(a) candidato(a). 

 
Disposições Finais 

Não poderão ser interpostos recursos nas decisões da banca examinadora. Os casos 
omissos no presente edital serão decididos pela Coordenação de Curso e Gerência 
Educacional. 

Dúvidas ou maiores informações podem ser enviadas ao e-mail: diretoria@fta.edu.br 
ou pelos telefones (62) 3702-4334, (62) 9 9982-4334. 

PUBLIQUE-SE 

 Anápolis, 29 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

 

Diretoria Geral 


