
 

 

EDITAL DOCENTE 2019 - I 

 O Centro Universitário UNIFTEC torna pública a abertura de Processo Seletivo Externo 

de professores, para ingresso no primeiro 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, no site do UNIFTEC – www.ftec.com.br, através do link Trabalhe 

Conosco. 

Para a inscrição, é necessário preencher todo o formulário do Banco de Talentos. 

É permitido ao candidato inscrever-se para mais de uma disciplina existente. 

 

2. Das vagas existentes: 

As vagas contidas no quadro a seguir, serão especificadas por campus UNIFTEC 

(cidades), formação e titulação mínimas. As informações complementares deverão ser 

solicitadas através do e-mail rh@acad.ftec.com.br. 

 

Campus: Bento Gonçalves 

Curso Disciplina Formação 
Titulação 
Mínima 

Engenharia Civil Estradas e Pavimentações I Engenharia Civil Especialização 

Engenharia Mecânica Automação Industrial 
Engenharia Mecânica 
e áreas afins 

Especialização 

Engenharia Mecânica Refrigeração e ar condicionado 
Engenharia Mecânica 
e áreas afins 

Especialização 

Engenharia Mecânica Processos de Conformação 
Engenharia Mecânica 
e áreas afins 

Especialização 

Psicologia Psicologia, Ciência e Profissão Psicologia Mestrado 

 

Campus: Caxias do Sul 

Curso Disciplina Formação 
Titulação 
Mínima 

Administração - EAD Filosofia e Antropologia - EAD Administração, Mestre 

http://www.ftec.com.br/
mailto:rh@acad.ftec.com.br


 

Direito e áreas afins 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Atelier de Projeto Arquitetônico IV 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Mestre 

Direito – Cadastro 
Reserva 

Direito Civil Direito Mestre 

Direito – Cadastro 
Reserva 

Direito Constitucional Direito Mestre 

Direito – Cadastro 
Reserva 

Direito Penal Direito Mestre 

Engenharia Elétrica Conversão de Energia 
Engenharia Elétrica e 
áreas afins 

Mestre 

Engenharia Mecânica  Desenho Técnico 
Engenharia Mecânica, 
Engenharia Elétrica e 
áreas afins 

Mestre 

Pedagogia - EAD Currículos e Programas - EAD 
Pedagogia e áreas 
afins 

Mestre 

Pedagogia - EAD 
Estrutura e Funcionamento da Educação - 
EAD 

Pedagogia e áreas 
afins 

Mestre 

 

Campus: Novo Hamburgo 

Curso Disciplina Formação Titulação Mínima 

Direito Teoria Geral do Direito Civil Direito Mestre 

Direito Introdução ao Direito Direito Mestre 

Direito História do Direito Direito Mestre 

Direito Antropologia Jurídica Direito Mestre 

 

Campus: Porto Alegre 

Curso Disciplina Formação Titulação Mínima 

Direito Direito Criminal Direito Mestre 

Direito Direito do Trabalho Direito Mestre 

Direito Meios Adequados de Solução de Conflito Direito Mestre 

Engenharia da 
Produção 

Modelagem e Simulação da Produção 
Engenharia da 
Produção e áreas 
afins 

Mestre 

 

3. Do processo seletivo: 

A seleção do candidato será conduzida por uma equipe, sendo esta, composta por 

membros dos setores de Recursos Humanos, Pedagógico e da Coordenação de Curso que 

oferece a vaga, ou 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: etapa eliminatória que será realizada no período entre 06/11 

a 30/11. Nesta fase é feita a verificação do atendimento aos requisitos de titulação e 

experiência profissional dos candidatos. Dessa forma, serão considerados candidatos 

homologados, aqueles que terão o currículo aprovado pela comissão e atenderão 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. Contatos, entrevistas e provas didáticas: etapa eliminatória a ser desenvolvida no 

período entre 03/12 a 14/12, a saber: 

a) Entrevista individual: etapa eliminatória - com peso de 50% na avaliação geral da 

seleção. Será realizada no período da tarde (das 13 h às 18 h) 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 de 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 da CTPS que 

contenham identificação e os contratos de trabalho. 

b) Prova didática: etapa eliminatória – com peso de 50% na avaliação geral da 

seleção. As provas didáticas serão realizadas no campus de inscrição do candidato, 

e terá o tempo máximo de 20 minutos de exposição com conteúdo pré-

estabelecido. Será realizada também no período da tarde (das 13 h às 18 h) com 

agendamento e temática previamente acordados. 

 

4. Do resultado: 

Os candidatos habilitados em todas as etapas serão contatados por telefone, para 

entrega 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 nomes dos 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. 

http://lattes.cnpq.br/


 

 

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 Evento Local 

06/11 Abertura do edital www.ftec.com.br 

06/11 a 30/11 Período de inscrições www.ftec.com.br 

3/12 a 14/12 Execução do processo seletivo (contatos, entrevistas e provas didáticas). Unidades FTEC 

17/12 a 21/12 Contato individual com o candidato selecionado para orientações e 
chamada para a entrega da documentação. 

Telefone / e-mail 

06/03/2019 Início do semestre letivo Unidades FTEC 

 

 

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 da FTEC Faculdades (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), 06 de Novembro de 2018. 

 

Sabrina Girondi Thomasi    

Recursos Humanos     

 

* A via original encontra-se assinada. 
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