EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR Nº 0001/2017
A UNIME – Lauro de Freitas torna público, para conhecimento dos interessados, os procedimentos e
normas que regulamentam a realização do Processo Seletivo para Ingresso na Carreira do Magistério
Superior, destinado à contratação de Professor para atender à Faculdade UNIME de Ciências Sociais, do
Curso de Administração.
1. Do local, período e horário das inscrições.
As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas no período 01 de agosto a 04 de agosto de
2017, no setor de RH da UNIME – Lauro de Freitas das 8:00 às 12:00.
2. Dos requisitos para inscrição.
Poderão inscrever-se os brasileiros natos e naturalizados, mediante preenchimento da Ficha de
Cadastro (Anexo III), de acordo com o ítem 1, e entrega dos documentos comprobatórios abaixo
relacionados até a data 04 de agosto de 2017, no setor de RH das 8:00 às 12:00.
2.1 Cédulas de Identidade (Civil/Militar) (cópia autenticada em cartório);
2.2 C.P. F (cópia autenticada em cartório);
2.3 Comprovante de Quitação de Serviço Militar (cópia autenticada em cartório);
2.4 Título de Eleitor (cópia autenticada em cartório);
2.5 Comprovante de residência (cópia autenticada em cartório);
2.6 Diplomas de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu, reconhecidos pela CAPES, ou títulos
revalidados por Universidades Brasileiras (cópia autenticada em cartório);
2.7 Registro do Conselho Regional ou Órgão de Classe (cópia autenticada em cartório).
É vedada a inscrição sem a entrega de toda a documentação exigida.
A inscrição poderá ser requerida pelo candidato ou por procurador habilitado.
3. Da comissão examinadora.
A Comissão Examinadora do processo seletivo será composta por integrantes do colegiado do curso
de Administração de Empresas da Faculdade UNIME – Lauro de Freitas.
4. Da data, horário e local de realização das provas.
As provas do Processo Seletivo serão realizadas na Faculdade UNIME – Lauro de Freitas nas datas,
local e nos horários de acordo com o estabelecido no Anexo II.
5. Dos impedimentos.
Não poderão participar do Processo Seletivo:
5.1 Candidatos que não atendam aos requisitos especificados neste edital.

6. Da realização das provas:
6.1 A seleção dos candidatos será feita mediante:
a) Prova Didática. O candidato deverá abordar conteúdos da(s) disciplina(s) relacionada(s) no Anexo I,
e terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos.
b) Prova de Títulos. Com julgamento do Currículo Lattes, devidamente comprovado.
6.2 A Faculdade UNIME – Lauro de Freitas disponibilizará recurso de multimídia (Datashow) para o
processo seletivo.
6.3 A análise do Currículo Lattes do candidato terá com objetivo aferir a sua experiência profissional,
e levará em conta a adequação dos títulos da(s) área(s) de conhecimento objeto da seleção, de acordo com o
estabelecido no Anexo I.
7. Da classificação:
7.1 O resultado da avaliação será expresso na escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerado
classificado(s) o(s) candidato(s) que alcançar(em) nota igual ou superior a 7,0 (sete), sendo aprovado aquele
que obtiver a maior nota geral.
7.2 A Comissão Examinadora lavrará a Ata das atividades, imediatamente após a conclusão dos
trabalhos, e divulgará o resultado da seleção no setor de RH na UNIME – Lauro de Freitas, 72 horas após o
último candidato ter sido avaliado.
8. Da validade da seleção e do regime de trabalho:
8.1 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á 1 (um) ano, contados a partir da data de publicação
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período a contar da
data de sua aprovação, devendo ser observada, rigorosamente, a classificação por ordem decrescente, para
efeito de indicações.
8.2 Os candidatos aprovados e classificados poderão ser contratados dentro do número de vagas
ofertadas, de acordo com as necessidades dos cursos, em Regime de Trabalho Celetista.
8.3 Em caso de empate entre os candidatos serão considerados os seguintes critérios para
classificação final:
a) A maior nota na prova didática;
b) Maior experiência na docência no Ensino Superior, comprovada.

Adriano Douglas da Silva
Diretor Geral UNIME – Lauro de Freitas

ANEXO I
VAGAS OFERTADAS POR CURSO

CURSO

MATÉRIAS
Composto Mercadológico

TITULAÇÃO MÍNIMA
Bacharelado em

(Gestão do desenvolvimento de

Administração e

produtos e serviços; Estruturação e

Mestrado em

logística do ponto de vendas; Canais de

Administração e

Administração de

comunicação; Precificação padrão e

outras áreas afins.

Empresas

diferenciada)
Teorias da Administração (Abordagens:
Clássica, Humanística, Estruturalista e
Contemporâneas);

Tópicos Especiais em Administração II

(Simulação Empresarial)

Adriano Douglas da Silva
Diretor Geral UNIME – Lauro de Freitas

Nº DE VAGAS

01

ANEXO II
DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO:

A aula didática a ser ministrada pelo candidato, de acordo com o ítem 6.1 a, para o Processo
Seletivo será realizada na Faculdade UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e
Cultura S/C Ltda, Av. Luis Tarquínio Pontes nº 600, Centro – Lauro de Freitas/Bahia, no período de 07 a 11 de
Agosto de 2017. Data, horário e local da aula didática serão informados via e-mail.

Adriano Douglas da Silva
Diretor Geral UNIME – Lauro de Freitas

ANEXO III
Ficha de Cadastro
DADOS PESSOAIS
Cargo pretendido:
Data:
Nome completo:
Escolaridade: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós Doutorado
( ) Completo
( ) Cursando
Previsão de Conclusão:
Data de Nascimento:
Cidade de Nascimento:
RG nº:
CPF nº:
Estado Civil:
E-mail pessoal:
Telefone residencial: ( )
Comercial: ( )
Endereço residencial:
Bairro:
Cidade:
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Disponibilidade para mudança de cidade: ( ) Sim ( ) Não
Possui parentesco com algum colaborador desta instituição? ( ) Sim
Qual o grau de parentesco?
( ) Mãe/Pai
( ) Irmão/Irmã
(
( ) Tio/Tia
( ) Primo/Prima (
Nome do colaborador:
DADOS PROFISSIONAIS
Última ou atual Empresa:
Cargo ocupado:
Data de Entrada:
Salário mês:
Plano médico – nome e tipo:
Odontológico - nome e tipo:
Outros benefícios:
Você possui alguma deficiência? ( ) Não

Estado:

CEP:

( ) Não
) Filho/Filha
) Cunhado/Cunhada

( ) Sogro/Sogra
( ) Outro

Data de Saída:

Restaurante / Reembolso
Cursos (%) - reembolso
( ) Sim

Qual?

Trabalha ou já trabalhou em alguma das seguintes empresas:
( ) Anhanguera ( ) Fama
( ) Kroton
( ) LFG
( ) Unic
( ) Uniderp
( ) Unime
( ) Unirondon
Unidade em que trabalhou/trabalha:
Data de entrada:
Data de saída:
Motivo de saída:

( ) Pitágoras
( ) Unopar

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras.

Assinatura: _________________________________________________________

( ) União Ponta
Grossa

