EDITAL DOCENTE 2021 - I
O Centro Universitário UNIFTEC informa que os lançamentos de Editais Docentes do Grupo ocorrem
anualmente nos meses de junho e novembro.
Neste interim, tornamos pública a abertura de Processo Seletivo Externo de professores, para ingresso no
primeiro semestre de 2021, 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 da
nossa Plataforma de Recrutamento e Seleção SKELL – app.skeel.com.br/uniftec/edital.
Para validar sua inscrição, é necessário o preenchimento completo e detalhado das informações solicitadas. O
candidato deve atentar ao fato que:
•

•

A plataforma tem um campo para o envio de um vídeo. Este vídeo deve ter a duração de 2 minutos e
deve ser feito abordando temática relacionada à área de formação para a qual o candidato está
fazendo a inscrição;
Também existe um campo para fazer o upload de documentos essenciais para a candidatura. Neste
espaço, é necessário anexar o arquivo com o currículo Lattes atualizado, cópia simples dos diplomas
(graduação, pós-graduação e/ou mestrado) e cópia da carteira profissional, das páginas de foto,
qualificação civil e contratos de trabalho.

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 Unidades UNIFTEC (cidades), formação e
titulação mínimas. As informações complementares estão disponíveis através do link app.skeel.com.br/uniftec.

Unidade: Bento Gonçalves
Curso
Bacharelado
em
Arquitetura e
Urbanismo

Bacharelado
em Psicologia

Disciplina

Formação

Titulação
Mínima

Atelier de Projeto Arquitetônico I

Arquitetura e
Urbanismo

Especialização

Psicodiagnóstico

Psicologia

Especialização

Psicologia, Ciência e Profissão

Psicologia

Especialização

Psicologia do Desenvolvimento III

Psicologia

Especialização

Psicologia dos Grupos

Psicologia

Especialização

Dia / Horário

Quinta-feira
19h às 22h
Terça-feira
19h às 22h
Sexta-feira
19h às 22h
Segunda-feira
19h às 22h
Sexta-feira
19h às 22h

Unidade: Caxias do Sul
Curso

Disciplina

Formação

Titulação
Mínima

Ciências
Contábeis

Auditoria Contábil I

Ciências Contábeis

Especialização

Direito de Família

Direito

Especialização

Direito Empresarial II

Direito

Especialização

Direito Processual Civil I

Direito

Especialização

Antropologia e Psicologia do Ser Humano

Psicologia

Especialização

Psicologia do Esporte

Psicologia

Especialização

Engenharia
Mecatrônica

Redes Industriais

Engenharia
Mecatrônica

Especialização

Engenharia de
Produção

Processos Usinagem e Conformação

Engenharia de
Produção

Especialização

Sexta-feira
19h às 22h

Engenharia
Química

Operações Unitárias I

Engenharia Química

Especialização

Quarta-feira
19h às 22h

Embelezamento do Olhar

Estética e Cosmética

Especialização

Saúde Capilar

Estética e Cosmética

Especialização

Nutrição

Psicologia da Saúde

Psicologia

Especialização

Disciplinas
Gerais

Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional

Recursos Humanos

Especialização

Direito

Educação Física

Estética e
Cosmética

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

Quarta-feira
19h às 22h
Terça-feira
19h às 22h
Quinta-feira
19h às 22h
Sexta-feira
19h às 22h

Unidade: Caxias do Sul – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Curso

Serviço Social

Ciências Contábeis

Disciplina

Formação

Formação Sócio Histórica do Brasil

Serviço Social

Gestão e Planejamento em Serviço Social

Serviço Social

Instrumentais Técnicos Operativos em Serviço
Social

Serviço Social

Pesquisa em Serviço Social

Serviço Social

Auditoria II

Ciências Contábeis

Titulação
Mínima

Especialização

Especialização

E-commerce e E-business
Empreendedorismo

Gestão de Startups
Inovação em Novas Tecnologias

Administração e áreas
Especialização
afins

Engenharia de Produção

Pedagogia

Automação Industrial

Políticas Públicas e Legislação Educacional
Desastre e Recuperação
Segurança no Ambiente Web e Mobile

Sistemas de Informação
Criptografia
Certificação Digital

Engenharia de
Produção, Tecnólogo
Especialização
em Automação
Industrial ou áreas
correlatas.
Direito e áreas afins. Especialização
Ciência da
Computação, Análise
e Desenvolvimento
de Sistemas,
Tecnologia da
Informação,
Engenharia de
Softwares ou áreas
correlatas.

Especialização

Unidade: Caxias do Sul – DISCIPLINA SEMIPRESENCIAL
Curso

Disciplina

Formação

Titulação
Mínima

Administração

Disciplinas relacionadas às áreas
de Gestão

Administração

Especialização

Formação

Titulação
Mínima

Dia /
Horário
Segundafeira
19h às 22h

Unidade: Novo Hamburgo
Curso

Disciplina

Direito

Direito Administrativo

Direito

Direito Internacional e Público

Direito

Sociologia e Antropologia Jurídica

Engenharia Civil

Estradas e Pavimentações II

Engenharia Civil

Estruturas de Madeira

Dia / Horário

Especialização

Terça-feira
19h às 22h

Especialização

Segunda-feira
19h às 22h

Especialização

Quinta-feira
19h às 22h

Engenharia Civil

Especialização

Quinta-feira
19h às 22h

Engenharia Civil

Especialização

Quinta-feira
19h às 22h

Formação

Titulação
Mínima

Direito

Direito

Direito

Unidade: Novo Hamburgo – DISCIPLINA SEMIPRESENCIAL
Curso

Disciplina

NÃO HÁ VAGA EXISTENTE.

Dia / Horário

Unidade: Porto Alegre
Curso

Disciplina

Formação

Titulação
Mínima

Dia / Horário

Engenharia Civil

Geotécnica II

Engenharia Civil

Especialização

Quarta-feira 19h
às 22h

Engenharia de Produção

Modelagem e Simulação de
Produção

Engenharia da Produção

Especialização

Quarta-feira 19h
às 22h

3. Do processo seletivo:
3.1 Processo seletivo – Disciplinas Presenciais e Disciplinas Semipresenciais:
A seleção do candidato será conduzida por comissão examinadora, sendo composta por membros dos setores
de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), de Projetos e Metodologias e da Coordenação de Curso que
oferece a vaga ou da Direção Acadêmica.
A seleção dar-se-á 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 04/01/2021 a 01/02/2021
Nesta fase, começa a ser feita a verificação do atendimento aos requisitos de titulação e experiência profissional dos
candidatos. Dessa forma, serão considerados candidatos homologados, aqueles que tiverem o currículo aprovado pela
comissão e atenderem aos requisitos estabelecidos neste Edital. Poderão ser considerados como diferenciais de
avaliação possuir 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
02/02/2021 a 12/02/2021, a saber:
a) Entrevista individual: etapa eliminatória - com peso de 50% na avaliação geral da seleção. Será realizada
no período da tarde (das 13h às 18h) com agendamento por telefone, e-mail ou via Plataforma Skeel.
Nesta etapa, serão avaliados aspectos do perfil comportamental e profissional do candidato.
b) Prova didática: etapa eliminatória – com peso de 50% na avaliação geral da seleção. Será realizada
também no período da tarde (das 13h às 18h), com agendamento e temática previamente acordados. As
provas didáticas serão realizadas, preferencialmente, entre 08/02/2021 a 12/02/2021, na unidade de
inscrição do candidato, e terá o tempo máximo de 20 minutos de exposição com conteúdo préestabelecido.
3.2 Processo Seletivo – Educação a Distância
A seleção para as disciplinas oferecidas na modalidade EAD serão para a contratação de professores
conteudistas, cujo material será produzido na Unidade de Caxias do Sul.

A seleção do candidato será conduzida por uma equipe, sendo composta por membros dos setores de
Desenvolvimento Humano e Organizacional, Pedagógico, Coordenação de Curso e Direção Acadêmica.
A seleção sar-se-á em fases de caráter classificatório e eliminatório, a serem realizadas conforme cronograma
constante neste Edital. São elas:
1ª. Análise de currículo e da inscrição: etapa eliminatória que será realizada no período entre 04/01/2021 a
01/02/2021. Nesta fase, é realizada a verificação dos requisitos de titulação e experiência profissional dos candidatos.
Dessa forma, serão considerados candidatos homologados aqueles que tiverem o currículo aprovado pela comissão e
atenderem aos requisitos estabelecidos neste Edital. Poderão ser considerados como diferenciais de avaliação possuir
experiência docente e/ou mestrado ou doutorado completo. Os candidatos com as inscrições homologadas serão
contatados individualmente para a realização das demais etapas vigentes. Nesta etapa, o vídeo carregado na
Plataforma Skeel será avaliado com peso de 50% da avaliação geral.
2ª. Contatos e entrevistas: etapa eliminatória a ser desenvolvida no período entre 02/02/2021 a 12/02/2021,
a saber:
c) Entrevista individual: etapa eliminatória - com peso de 50% na avaliação geral da seleção. Será realizada
no período da tarde (das 13h às 18h) com agendamento por telefone, e-mail ou via Plataforma Skeel.
Nesta etapa, serão avaliados aspectos do perfil comportamental e profissional do candidato.

4. Do resultado:
Os candidatos habilitados em todas as etapas serão contatados via plataforma Skeel e/ou telefone, para
entrega da documentação necessária à contratação. Os aprovados serão chamados por ordem de classificação, em
quantidade igual ao número de vagas oferecidas ou até que 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.

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
09/11/2020
04/01/2021 a
02/02/2021
02/02/2021 a
12/02/2021
13/02/2021 a
18/02/2021
08/03/2021

Evento
Abertura do edital
Período de inscrições
Execução do processo seletivo (contatos, entrevistas e provas
didáticas).
Contato individual com o candidato selecionado para
orientações e chamada para a entrega da documentação.
Início do semestre letivo

Local
app.skeel.com.br/uniftec/edital
app.skeel.com.br/uniftec/edital
Unidades FTEC
Telefone, e-mail ou Plataforma
Skeel
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 Grupo Uniftec (https://www.ftec.com.br/trabalhe_conosco/).
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), 09 de novembro de 2020.

____________________________
Daiana Garcia
Recursos Humanos
* A via original encontra-se assinada.

Anexo I - Edital Uniftec
2021 - I

Informações sobre a atuação de professor:
É de responsabilidade do professor contratado:
•

Conhecer a proposta pedagógica do UNIFTEC.

•

Colaborar na elaboração do planejamento da unidade curricular.

•

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

•

Executar o planejamento da unidade curricular.

•

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.

•

Oferecer assistência permanente aos alunos e zelar por sua aprendizagem.

•

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 da faculdade, com vistas ao melhor desempenho da docência superior; colaborar com
as atividades de articulação da faculdade com a comunidade.

Vínculo empregatício: Celetista (registro em Carteira de Trabalho, exceto Professor Conteudista - EaD).
Regime de trabalho: horista.

