
 

1   

   

  

      

   

   
EDITAL Nº. 03/2018   

   

SELEÇÃO DE PROFESSOR   
     

A Direção da Faculdade Rebouças de Campina Grande, sediada a Av. Canal, 447, Centro, município de Campina 

Grande, faz saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições ao processo seletivo, destinado ao 

preenchimento de vagas para contratação de Professor para o curso de Farmácia, nos seguintes termos:   

  I - DA INSCRIÇÃO:   

As inscrições serão realizadas de forma presencial no período de 21 de maio a 01 de junho de 2018, no horário 

de 9h às 11h e das 15h ás 18h, na Av. Canal, 447, Centro, município de Campina Grande, junto a Secretaria 

Acadêmica, ocasião em que será realizada análise e arquivamento junto ao banco de talentos da Instituição.   

   

O candidato deverá apresentar no ato de sua inscrição:   

   

1. Ficha de Inscrição conforme Anexo I preenchida de forma digital obrigatoriamente;   

2. Curriculum Lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos acadêmicos, relação de 

experiência profissional, atividades de magistério superior e realizações científicas, técnicas, 

culturais, humanísticas ou artísticas;   

3. Cópia dos documentos pessoais de identificação: RG, CPF, Comprovante de Residência, Título de 

Eleitor, Certidão de Casamento/Nascimento e 1 (uma) foto 3X4.    

4. Cópias do diploma de graduação e respectivos diplomas de pós-graduação, mestrado, doutorado 

e pós-doutorado (reconhecidos ou validados no Brasil);    

5. Comprovação da experiência vivenciada com ensino superior.     

6. Todos os Currículos serão submetidos à análise curricular e devem apresentar as devidas 

comprovações.   

   

   

II - REQUISITOS:   

   

1. Formação: nas áreas de Saúde e Exatas (Bacharelado/Licenciatura);   

2. Título prioritariamente de Doutor ou Mestre;   

3. Experiência Profissional igual ou superior a 1 ano com docência de Ensino Superior (não será 

considerada experiência com Monitorias ou Estágio Docente);    

4. Participação em Projetos de Pesquisa e Extensão na área objeto de seleção;   

5. Disponibilidade para ministrar aulas no período matutino e noturno nos horários estabelecidos 

pela coordenação do curso.    
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III - DAS DISCIPLINAS:   

Genética   

Imunologia Básica  

Química Orgânica II  

Farmacognosia  

Histologia  

Físico-química  

Química Orgânica I  

Psicologia Aplicada à Saúde  

  

No ato da homologação do currículo lattes o candidato deverá elencar as disciplinas que possui aderência para 

realização da prova didática.   

   

IV - DA SELEÇÃO:   

I - A análise do curriculum lattes será eliminatória, levando-se em consideração:   a) 

Formação acadêmica;   

b) Publicações na área da disciplina pretendida;   

c) Produção científica, tecnológica, artística ou cultural;   

d) Atualização profissional;    

e) Experiência como docente;   

f) Documentações comprobatórias conforme ítem I.   

   

II – O resultado da seleção será publicado em Edital no dia 05 de junho de 2018 no portal desta IES com os 

horários e datas da Prova Didática.   
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III - A seleção será composta de:   

a) Uma avaliação didático-pedagógica que constará de aula expositiva com duração de 15 minutos e  

Entrevista.    

b) Cada candidato deverá apresentar à banca avaliadora Plano de Aula e Exercício Avaliativo propondo a 

metodologia ativa (PBL) sobre o conteúdo abordado, por escrito, antes do início da aula.   

  

  

c) O processo de seleção será organizado pela Diretoria Acadêmica dessa IES e pelo Colegiado, constituindo 

uma Comissão de Avaliação Docente, composta de 03 (três) membros, responsáveis pelo julgamento e 

classificação dos candidatos. O resultado final será dado ciência aos candidatos aprovados em todo 

processo seletivo.   

d) A prova didático-pedagógica, bem como a entrevista, serão classificatórias.   

   

V - DA CONTRATAÇÃO:    

a) Não há obrigatoriedade da seleção preencher todas as vagas ofertadas;    

b) A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação, nem impede a realização de 

novo processo seletivo, conforme decisão da Diretoria Geral da IES.    

c) Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação 

necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora;    

   

   

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:    

Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, faculta-se à Diretoria Acadêmica da IES a 

convocação de novos candidatos com classificações posteriores para o provimento das vagas previstas nesse   

Edital.    

Telefone para maiores esclarecimentos: (83) 3321-6670 / 3343-6280   

   

   

Campina Grande - PB, 17 de maio de 2018.    

   

   

Fábio Rebouças Figueirêdo   

Jeannine Nóbrega Figueiredo    

Diretores-Presidentes da FRCG     
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ANEXO I - EDITAL 03/2018   

FICHA DE INSCRIÇÃO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES   

(Este Anexo deverá ser capa da Documentação anexada pelo Candidato)  
IDENTIFICAÇÃO:    

NOME        

FONE/e-mail      

ENDEREÇO:   
Rua, Nº e Bairro:   

    

CIDADE:        

GRADUAÇÃO:   

Graduado em:     

Titulo:       (    )Especialista    (     )Mestre    (     )Doutor    (    )PHD   

EXPERIÊNCIA   

Tempo de Experiência com a Docência de Ensino Superior : (____________)  

*** Não será considerada como experiência com a docência de ensino superior o estágio docência e monitoria.    

   

POSSUI VINCULO COM ALGUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:   

Instituição:   

Carga Horária Semanal:  

   

DISCIPLINA:   

DISCIPLINA(S) QUE DESEJA LECIONAR:   Disponibilidade TURNO    

  
(     ) DIURNO  (     ) NOTURNO 

    

CAMPINA GRANDE, 17 de MAIO DE 2018.    

    

    

   
Assinatura do candidato   


