EDITAL DOCENTE 2019 - II
O Centro Universitário UNIFTEC torna pública a abertura de Processo Seletivo Externo
de professores, para ingresso no segundo semestre de 2019, especificando a disciplina e a
forma de seleção.

1. Da inscrição:
As inscrições deverão ser realizadas pelo próprio candidato, conforme cronograma
constante neste Edital.
Para a inscrição, é necessário:
1.1. Encaminhar currículo via e-mail: docentesuniftec@acad.ftec.com.br com as
disciplinas que gostaria de concorrer.
É permitido ao candidato inscrever-se para mais de uma disciplina existente.
1.2. Encaminhar vídeo de apresentação, pois queremos conhecer melhor os
candidatos.
É necessário gravar um vídeo, com duração máxima de 2 minutos, contando um pouco
de si e da sua trajetória profissional. Para termos seu vídeo, é preciso fazer o upload do mesmo
no YouTube, seguindo os passos abaixo:
1.2.1. Acesse o Link www.youtube.com e faça seu login – caso já possua uma conta
Google (Gmail), pode utilizar os mesmos dados de login e senha, senão terá
que criar um perfil na plataforma.
1.2.2. No canto superior direito da tela, clique na opção “Criar um vídeo ou uma

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

postagem”, que estará sinalizado nesta imagem:
. Em seguida, selecione a
opção “Enviar Vídeo”.
Clique na opção “Selecione arquivos para enviar” e localize o arquivo do seu
vídeo.
Nomeie seu arquivo como UNIFTEC_SEU_NOME_E_SOBRENOME_MÊS_ANO”.
Exemplo: UNIFTEC_MARIA_SILVA_JUNHO_2019.
Altere a privacidade para “Não listado”, assim, seu vídeo não ficará disponível
para visualização pública.
Aguarde a conclusão do envio e do processamento do seu arquivo, e clique em
“Publicar”.

Assim que seu vídeo estiver publicado, deverá nos encaminhar o link no e-mail
docentesuniftec@acad.ftec.com, juntamente com o currículo e as disciplinas de interesse.

É necessário somente um vídeo para concorrer à todas disciplinas que escolher.

2. Das vagas existentes:
As vagas contidas no quadro a seguir, estão especificadas por campi Uniftec (cidades),
dias e horários, formação e titulação mínimas. As informações complementares deverão ser
solicitadas através do e-mail docentesuniftec@acad.ftec.com.br.

Campus: Bento Gonçalves
Curso

Disciplina

Formação

Engenharia de
Produção
Engenharia de
Produção

Administração da Cadeia de
Suprimentos
Modelagem, Análise e Simulação de
Sistemas de Produção

Engenharia de Produção e áreas
afins
Engenharia de Produção e áreas
afins

Titulação
Mínima

Dia /
Horário
Terça-feira
Especialização
19 às 22h
Sexta-feira
Especialização
19 às 22h

Campus: Caxias do Sul – DISCIPLINAS PRESENCIAIS
Titulação
Mínima

Curso

Disciplina

Formação

Ciências Aeronáuticas

Navegação Aérea Avançada

Ciências Aeronáuticas, Pilotagem
Especialização
de Aviões e áreas afins

Engenharia Civil

Saneamento Básico

Engenharia Civil

Especialização

Engenharia Civil

Topografia

Engenharia Civil e áreas afins

Especialização

Direito

Direito Constitucional

Direito

Mestrado

Direito

Direito das Obrigações

Direito

Mestrado

Direito

Psicologia Jurídica

Psicologia e Direito

Mestrado

Gastronomia

Técnicas de Confeitaria

Gastronomia e áreas afins

Especialização

Gastronomia

Técnicas de Panificação

Gastronomia e áreas afins

Especialização

Gastronomia

Tecnologia Cervejeira e
Harmonização

Gastronomia e áreas afins

Especialização

Formação

Titulação
Mínima

Dia /
Horário
Sexta-feira
19 às 22h
Quinta-feira
19 às 22h
Sexta-feira
19 às 22h
Segundafeira
19 às 22h
Sexta-feira
19 às 22h
Quinta-feira
19 às 22h
Sábado
9 às 12h
Quartafeira
19 às 22h
Sexta-feira
19 às 22h

Campus: Caxias do Sul – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Curso

Disciplina

Dia /
Horário

Contabilidade de Custos

Engenharia de
Produção
Engenharia de
Produção
Engenharia de
Produção
Engenharia de
Produção
Gestão da Tecnologia
da Informação
Gestão da Tecnologia
da Informação

Manufatura Assistida por
Computador
Planejamento e Controle de
Produção

Direito da Computação

Gestão da TI e áreas afins

Mestrado

Pedagogia

Currículos e Programas

Pedagogia

Mestrado

A combinar

Pedagogia

Didática e Prática de Ensino

Pedagogia

Mestrado

A combinar

Pedagogia

Didática da Avaliação

Pedagogia

Mestrado

A combinar

Fundamentos e Metodologias da
Educação Física
Fundamentos e Metodologias de
Ensino de História e Geografia
Práticas de Ensino da Educação
Física
Prática de Ensino de História e
Geografia

Educação Física, Pedagogia e
áreas afins
História, Geografia, Pedagogia e
áreas afins
Educação Física, Pedagogia e
áreas afins
História, Geografia, Pedagogia e
áreas afins
Sociologia, Pedagogia e áreas
afins

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

Ciências Contábeis

Engenharia de Produção e áreas
afins
Engenharia de Produção e áreas
afins
Engenharia de Produção e áreas
Processos de Soldagem e Fundição
afins
Engenharia de Produção e áreas
Projeto de Produto
afins
Administração de Redes de
Gestão da TI e áreas afins
Computadores

Pedagogia

Sociologia III

Pedagogia

Teorias Educacionais

Segurança da
Informação

Certificação Digital

Segurança da
Informação

Computação Forense

Segurança da
Informação

Criptografia

Segurança da
Informação

Desastre e Recuperação

Segurança da
Informação

Políticas de Segurança

Pedagogia
Segurança da Informação,
Engenharia da Computação,
Ciências da Computação e áreas
afins
Segurança da Informação,
Engenharia da Computação,
Ciências da Computação e áreas
afins
Segurança da Informação,
Engenharia da Computação,
Ciências da Computação e áreas
afins
Segurança da Informação,
Engenharia da Computação,
Ciências da Computação e áreas
afins
Segurança da Informação,
Engenharia da Computação,
Ciências da Computação e áreas

Mestrado

A combinar

Ciências Contábeis

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Especialização

Especialização

Especialização

Especialização

Especialização

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar

A combinar

A combinar

A combinar

afins
Segurança da
Informação

Segurança de Sistemas
Operacionais Windows e Linux

Segurança da
Informação

Segurança no Ambiente Web e
Mobile

Técnico em Novas
Tecnologias
Técnico em Novas
Tecnologias

Expert em Automação Veicular
Expert em Implementação IOT
(internet das coisas)

Segurança da Informação,
Engenharia da Computação,
Ciência da Computação e áreas
afins
Segurança da Informação,
Engenharia da Computação,
Ciência da Computação e áreas
afins
Automação Industrial e áreas
afins
Ciência da Computação,
Automação e áreas afins

Especialização

Especialização

Especialização
Especialização

A combinar

A combinar

A combinar
A combinar

Campus: Novo Hamburgo
Curso

Disciplina

Formação

Direito

Direito Constitucional

Direito

Engenharia Civil

Topografia

Engenharia Civil

Engenharia
Materiais e Tratamentos térmicos
Mecânica
Campus: Novo Hamburgo – DISCIPLINA SEMIPRESENCIAL
Curso

Semipresencial

Disciplina
Processos de Gestão, Economia e
Mercado, Gestão de Processos,
Tecnologia Aplicada ao Negócio,
Marketing Global, Estatística e
Metodologia de Pesquisa.

Engenharia Mecânica

Formação

Titulação
Mínima

Dia /
Horário
Terça-feira
Mestrado
19 às 22h
Quarta-feira
Especialização
19 às 22h
Terça-feira
Especialização
19 às 22h
Titulação
Mínima

Dia/
Horário
Quinta-feira
19 às 22h

Administração de Empresas,
Especialização
Processos Gerenciais e áreas afins

Campus: Porto Alegre
Curso

Disciplina

Formação

Titulação
Mínima

Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo
Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas
Análise e
Desenvolvimento de

Evolução Urbana

Arquitetura e Urbanismo

Mestrado

Mecânica para Arquitetos

Arquitetura e Urbanismo

Mestrado

Programação Visual

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Mestrado

Projeto de Sistema Web

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Mestrado

Dia / Horário
Terça-feira
19 às 22h
Quinta-feira
19 às 22h
Terça-feira
19 às 22h
Quinta-feira
19 às 22h

Sistemas
Ciências Contábeis

Contabilidade Gerencial

Ciências Contábeis

Mestrado

Engenharia Elétrica

Circuitos Elétricos II

Engenharia Elétrica

Mestrado

Engenharia Elétrica

Teoria Eletromagnética

Engenharia Elétrica

Mestrado

Sexta-feira
19 às 22h
Sexta-feira
19 às 22h
19 às 22h

Mestrado

Terça-feira
19 às 22h

Mestrado

Sexta-feira
19 às 22h

Redes de
Computadores
Redes de
Computadores

Administração de Redes de
Computadores / Administração de Redes de Computadores
Roteadores e Switches
Cabeamento Estruturado em
Redes de Computadores / Serviços Redes de Computadores
de Redes

Redes de
Redes de Longa Distância
Computadores
Campus: Porto Alegre – DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS
Curso

Semipresencial

Semipresencial

Redes de Computadores

Mestrado

Disciplina

Formação

Titulação
Mínima

Estratégias Empresariais,
Comunicação, Gerência de Projetos,
Empreendedorismo, Gestão de
Pessoas, Economia e Mercado.

Administração de Empresas,
Processos Gerenciais e áreas
afins

Especialista

Estratégias Empresariais,
Comunicação, Gerência de Projetos,
Empreendedorismo, Gestão de
Pessoas, Economia e Mercado.

Administração de Empresas,
Processos Gerenciais e áreas
afins

Especialista

3.Do processo seletivo:
3.1. Processo seletivo - Disciplinas Presenciais e Disciplinas Semipresenciais:
A seleção do candidato será conduzida por uma equipe, sendo esta, composta por
membros dos setores de Recursos Humanos, Pedagógico, Coordenação de Curso e Direção
Acadêmica.
A seleção se dará em fases de caráter classificatório e eliminatório, a serem realizadas
conforme cronograma constante neste Edital. São elas:
1ª. Análise de Currículo e Vídeo: etapa eliminatória que será realizada no período
entre 25/06 a 1º/07. Nesta fase é feita a verificação do atendimento aos requisitos de titulação
e experiência profissional dos candidatos. Dessa forma, serão considerados candidatos aptos,
aqueles que tiverem o currículo aprovado pela comissão e atenderem aos requisitos
estabelecidos neste Edital.

Quinta-feira
19 às 22h
Dia/
Horário/Local
Ftec Ibgen
Quinta-feira
19 às 22h

Ftec Zona
Norte
Terça-feira
19 às 22h

Poderão ser considerados como diferenciais candidatos com experiência docente e/ou
mestrado, ou doutorado completo. Os candidatos com as inscrições homologadas serão
contatados individualmente para a realização das demais etapas vigentes.
2ª. Entrevistas, Provas Didáticas e Redação: etapas eliminatórias a serem
desenvolvidas no período entre 1º/07 a 15/07, a saber:
a) Entrevista Individual: etapa eliminatória. Será realizada no período da tarde (das
13h às 18h) com agendamento por telefone e/ou e-mail. Nesta etapa serão
avaliados aspectos do perfil comportamental e profissional do candidato. É
necessária a entrega dos seguintes documentos:
• Currículo Lattes impresso (disponível em: http://lattes.cnpq.br).
• Comprovação da titulação: cópia simples dos diplomas (frente e verso)
graduação, especialização, mestrado, doutorado e outros. Para títulos
obtidos no exterior é necessária a revalidação de estudos em
instituição brasileira autorizada para tal.
• Comprovação da experiência profissional: cópia simples da CTPS que
contenham identificação e os contratos de trabalho.
b) Prova Didática: etapa eliminatória. Será realizada no campus de inscrição do
candidato, e terá o tempo máximo de 20 minutos de exposição com conteúdo préestabelecido. Será também no período da tarde (das 13h às 18h) com
agendamento e temática previamente acordados.
c) Redação: etapa eliminatória. Será realizada no campus de inscrição do candidato,
sem tempo prévio determinado, com conteúdo a ser determinado na hora,
podendo acontecer no mesmo momento da entrevista ou da prova didática.
3.2. Processo Seletivo - Educação à Distância:
As disciplinas oferecidas na modalidade EAD são no Campus de Caxias do Sul, para
seleção de professores conteudistas.
A seleção do candidato será conduzida por uma equipe, sendo esta, composta por
membros dos setores de Recursos Humanos, Pedagógico, Coordenação de Curso e Direção
Acadêmica.
A seleção se dará em fases de caráter classificatório e eliminatório, a serem realizadas
conforme cronograma constante neste Edital. São elas:
1ª. Análise de Currículo e Vídeo: etapa eliminatória que será realizada no período
entre 25/06 a 1º/07. Nesta fase é feita a verificação do atendimento aos requisitos de titulação
e experiência profissional dos candidatos. Dessa forma, serão considerados candidatos aptos,
aqueles que tiverem o currículo aprovado pela comissão e atenderem aos requisitos
estabelecidos neste Edital.

Poderão ser considerados como diferenciais candidatos com experiência docente e/ou
mestrado, ou doutorado completo. Os candidatos com as inscrições homologadas serão
contatados individualmente para a realização das demais etapas vigentes.
2ª. Entrevista e Redação: etapa eliminatória a ser desenvolvida no período entre 1º/07
a 15/07, a saber:
a) Entrevista Individual: etapa eliminatória. Será realizada no período da tarde (das
13h às 18h) com agendamento por telefone e/ou e-mail. Nesta etapa serão
avaliados aspectos do perfil comportamental e profissional do candidato. É
necessária a entrega dos seguintes documentos:
• Currículo Lattes impresso (disponível em: http://lattes.cnpq.br).
• Comprovação da titulação: cópia simples dos diplomas (frente e verso)
graduação, especialização, mestrado, doutorado e outros. Para títulos
obtidos no exterior é necessária a revalidação de estudos em
instituição brasileira autorizada para tal.
• Comprovação da experiência profissional: cópia simples da CTPS que
contenham identificação e os contratos de trabalho.
b) Redação: etapa eliminatória. Será realizada no campus de inscrição do candidato,
sem tempo prévio determinado, com conteúdo a ser determinado na hora,
podendo acontecer no mesmo momento da entrevista.

4. Do resultado:
Os candidatos habilitados em todas as etapas serão contatados por telefone, para
solicitação de documentação necessária à contratação. Os aprovados serão chamados por
ordem de classificação em quantidade igual ao número de vagas oferecidas ou até que as
mesmas sejam preenchidas. Os demais aprovados farão parte do cadastro reserva e respeitada
a validade do processo seletivo, poderão ser chamados posteriormente conforme a abertura
de oportunidades na área.
Da decisão que proclamará o resultado do processo seletivo e a classificação final dos
candidatos, não caberá qualquer recurso ou insurgência por parte do candidato.

5. Da validade:
O resultado do processo seletivo será válido por um ano, a constar da data de
publicação dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição.

6. Do cronograma:

Data / Período
10/06 a 24/06
25/06 a 1º/07
1º/07 à 15/07
15/07
29/07

Evento
Período de inscrição: E-mail e vídeo de apresentação
Etapa eliminatória: Avaliação dos currículos inscritos
Etapa eliminatória: Seleção: entrevista / aula didática / redação
Prazo máximo para entrega de documentação
Início do semestre Letivo

Local
E-mail
Campus Uniftec
Campus Uniftec
Campus Uniftec
Campus Uniftec

7. Das disposições gerais:
Como disposições gerais têm-se que:
•
•
•

•

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora.
A comissão poderá recorrer a editais complementares, a fim de garantir a legitimidade
do processo, os quais serão publicados no site do grupo Uniftec (www.ftec.com.br).
Sendo aprovado e classificado, o candidato deverá apresentar-se, quando chamado,
para que sejam tomadas as medidas preliminares e assuma a função. Caso o candidato
não compareça no prazo acima fixado, será automaticamente desclassificado e aberta
sua vaga para o candidato subsequentemente classificado e aprovado.
Após contratação, o candidato passa por capacitação específica, podendo a qualquer
momento ser desligado, caso não atenda às necessidades do projeto.
Caxias do Sul (RS), 10 de Junho de 2019.

Sabrina Girondi Thomasi
Recursos Humanos

* A via original encontra-se assinada.

Anexo I - Edital Uniftec
2019 - II
Informações sobre a atuação de professor:
É de responsabilidade do professor contratado:
•

Conhecer a proposta pedagógica do Centro Universitário Uniftec.

•

Colaborar na elaboração do planejamento da unidade curricular.

•

Cumprir o plano de ensino, apresentando-o para a aprovação do coordenador do
curso.

•

Executar o planejamento da unidade curricular, alinhado com as diretrizes pedagógicas
da instituição.

•

Propor e desenvolver projetos interdisciplinares dentro de sua área de docência.

•

Ministrar aulas nas respectivas unidades curriculares, cumprindo os dias letivos
previstos no Calendário Acadêmico e horas-aula estabelecidas no PPC do respectivo
curso.

•

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.

É necessário: comparecer às reuniões e solenidades oficiais quando convocado, cumprir e
fazer cumprir as instruções emanadas dos órgãos diretivos do Centro Universitário Uniftec,
com vistas ao melhor desempenho da docência superior e colaborar com as atividades de
articulação da instituição com a comunidade.

Anexo II- Edital Uniftec
2019 - II

Informações sobre a atuação de professor conteudista – Educação à Distância:
•

Criação de apostila de referência, configurando subsídios para a oferta do curso a distância
ou presencial que passa, desde já, a ser designada como e-book, sendo admitida a citação
de outros autores e, posteriormente, integrará o acervo patrimonial do grupo Uniftec.

•

Gravação de videoaulas, com duração mínima total de 2h gravadas e editadas para
disciplinas de 30 horas e 4 horas gravadas e editadas para disciplinas de 60h, ficando
desde aqui estabelecido que o Uniftec poderá decidir o número de participações e/ou a
duração de cada videoaula a ser disponibilizada aos alunos no âmbito de cada curso.
E outros materiais não especificados.

•

