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                      EDITAL nº 01/2017 

 

FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE  

 

                 A Direção da Faculdade Metodista de Santa Maria juntamente com o setor de Gestão de Pessoas do 

Instituto Metodista Centenário, no uso de suas atribuições, torna público o PROCESSO SELETIVO DE 

DOCENTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA para o segundo semestre de 2017.  

 

I – DA INSCRIÇÃO 

 

 As inscrições devem ser realizadas de 28 de Julho a 04 de agosto de 2017, com a entrega da cópia 

do currículo lattes e o preenchimento da ficha de protocolo anexa, segundo informações abaixo:  

 

Horário: das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. 

Local: Faculdade Metodista de Santa Maria, no setor de Gestão de Pessoas, situado na rua Dr. Turi, 2003, Santa 

Maria, RS. Para os currículos enviados pelo correio, deve-se imprimir a ficha de protocolo de inscrição (anexo 1), 

preenchê-la e anexá-lo ao currículo remetendo ao setor de Gestão de Pessoas conforme o endereço citado 

acima. Só serão validados os currículos recebidos até a data de encerramento das inscrições. 

 

II – DAS VAGAS  

 

             Serão selecionados/as docentes para a seguintes áreas da Educação Superior: 

 

CURSO 

 

Vagas Habilidades e Competências técnicas e teóricas nas áreas específicas 

Ed. Física 01  Esportes Coletivos, Saúde e Educação Física 

 

Requisitos específicos: 

 

a) Possuir Graduação em Educação Física; 

b) Ter comprovada, no mínimo titulação de mestrado. 

 

III – DA SELEÇÃO 

O processo seletivo ocorrerá através de análise de currículo lattes (eliminatória) observados os itens listados 

abaixo em seu conjunto: 

 

 Mestrado ou Doutorado na área; Mestrado ou Doutorado em área afim; Graduação na área;  
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 Serão analisados também atividades docentes, profissionais, produção 

intelectual e outros títulos (nos últimos 03 anos).  
 

 
Após triagem dos inscritos, os candidatos que preencherem os requisitos serão chamados para entrevista. 

 
 

 

V – DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

      São requisitos de ingresso para a docência: 

 

 Entrega do currículo lattes documentado; 

 Titulação de Mestre ou Doutor/a obtida em programa reconhecido pela CAPES; 

 Diplomas de Cursos realizados no exterior deverão estar devidamente homologados no Brasil; 

 Produção científica aderente à área; 

 Disponibilidade e flexibilidade de horários para trabalhar nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados 

pela manhã.   

 

Comprovação do currículo 

 

A formação em curso superior de graduação será comprovada por meio de diploma devidamente registrado. 

Os títulos de Mestrado e/ou Doutorado serão comprovados por meio de: 

a) Diploma de mestre e/ou doutor/a ou ata de defesa de dissertação, para títulos obtidos recentemente. 

b) Os títulos de mestrado e/ou doutorado comprovados serão aceitos desde que os cursos tenham obtido 

conceito indicador de qualidade na avaliação da CAPES, conforme legislação em vigor. 

 

Os documentos comprobatórios das informações contidas no currículo serão exigidos no ato da contratação, 

sendo condição indispensável para esse ato. 

 
 
 
 
VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
  Cronograma da Seleção: 

 

 28 de julho a 03 de agosto de 2017 – Inscrições (entrega currículo lattes com cópia dos comprovantes 

de titulação e ficha de inscrição).   

 04 de agosto de 2017 – Análise dos currículos e divulgação dos selecionados para entrevista através de 

ligação telefônica. 

 07 de agosto de 2017 – Entrevistas.  

 08 de agosto de 2017 – divulgação do candidato selecionado. 
 
 

              Os contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para o exercício de docência. 
Com a inscrição, o/a candidato/a declara conhecer e estar de acordo com as condições estabelecidas pela 

Instituição para este processo seletivo. 

Da decisão da comissão não cabe recurso. 
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Este edital é válido até a publicação de um novo Edital de Seleção para as referidas áreas ou 

pelo período máximo de 6 meses a partir da sua publicação. 

Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Gestão de Pessoas e Direção da Faculdade Metodista 

de Santa Maria, ouvida a Coordenadoria dos Cursos. 

                                                                        

                                                      Santa Maria, 27 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Niriellen Ramos Bairros                               Marcos Wesley da Silva 
     Gestão de Pessoas - IMC         Diretor da Faculdade Metodista 
                                                                                                                                de Santa Maria  
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(Anexo 1)                  

 
 

FICHA DE PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

 

Dados Pessoais 

Nome completo: .....................................................................................................................................................   

Data de nascimento: ....../....../ ............... CPF: ........................................................... 

Endereço: ............................................................................................................................................................... 

Bairro: ...................................................   Cidade: ........................................... CEP:......................   Estado: ....... 

Telefone residencial: ..................................... Celular: ................................. 

E-mail: ........................................................................................................... 

Link para lattes: ............................................................................................. 

 

Formação acadêmica 

Curso de Graduação:................................................Instituição...................................... Ano de Conclusão:......... 

Curso de Especialização:.......................................... Instituição.....................................Ano de Conclusão:......... 

Curso de Mestrado:.....................................................Instituição....................................Ano de Conclusão:......... 

Curso de Doutorado:...................................................Instituição....................................Ano de Conclusão:......... 

Pós-doc........................................................................Instituição...................................Ano de Conclusão:.......... 

Outros:.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

 

Experiência 

Tempo de experiência profissional na área da graduação: ........anos 

Tempo de experiência docente na educação superior: .......anos 

 

Curso/s de interesse nesse Edital: ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

Tem interesse em atuar na:  

(   ) docência 

(   ) gestão acadêmica / coordenação de curso 

Áreas/disciplinas de aderência para atuação: 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  
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Disponibilidade de horários/dias e turnos: 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................    

Relate seu interesse em trabalhar na Instituição, a partir dos princípios e diretrizes da educação superior 

metodista e confessional, em vista de suas experiências profissionais e acadêmicas: 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  

 

Santa Maria, _________ de ____________________________ de _____________. 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 


