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EDITAL Nº. 07/2019   

SELEÇÃO DE PROFESSORES – DEFESA CIBERNÉTICA 

      

 A Diretoria da Faculdade Rebouças de Campina Grande por meio deste, torna 

público a o período de inscrições para a Seleção de Professores do curso de 

Pós-Graduação em Defesa Cibernética. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:  

 

De 09 a 27 de Abril de 2019, no horário de 8h às 18h, na Faculdade Rebouças 

de Campina Grande, na Av. Canal, 447, Centro, no mesmo prédio da 

INFOGENIUS - Centro Técnico de Ensino, na Recepção.  

 

 

REQUISITOS E ORIENTAÇÕES QUANTO AO PROCESSO SELETIVO: 

 

Os candidatos devem preencher o formulário e anexar o Currículo Lattes com 

foto. Os candidatos deverão atender os seguintes requisitos:  

  

1. Graduação em Ciências da Computação ou áreas afins;  

2. Ter Doutorado e/ou Mestrado;   

3. Experiência Profissional de pelo menos 2 anos com docência de ensino 

Superior;   

4. Participação em Projetos de Pesquisa e Extensão na área objeto de seleção.  
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE DEVERÁ SER ANEXADA:  

 

a) Currículo Lattes impresso diretamente na plataforma do CNPQ;   

b) Cópia dos documentos pessoais de identificação: RG, CPF, Comprovante 

de Residência, Título de Eleitor, Certidão de Casamento/Nascimento e 1 

(uma) foto 3X4.  

c) Cópias do diploma de graduação e respectivos diplomas de pós-

graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado (reconhecidos ou 

validados no Brasil);  

d) Comprovação da experiência vivenciada com ensino superior; 

e) Ficha de Inscrição (ANEXO I). 

 

  

Todos os Currículos serão submetidos à análise curricular e devem 

apresentar as devidas comprovações. 

 

O resultado dos currículos selecionados (primeira etapa) será divulgado no 

dia 29 de Abril de 2019, no portal da Faculdade Rebouças de Campina 

Grande, com local, data e tema – objeto da prova didática (segunda etapa).   

 

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; 
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DA PROVA DIDÁTICA: 

Os candidatos selecionados nesta etapa participarão de bancas avaliadoras 

com temas, horários e locais a serem divulgados no Portal da Faculdade 

Rebouças no dia 29 de Abril de 2019. 

 

As aulas deverão ter duração máxima de 25 minutos. Cada candidato deverá 

entregar à banca avaliadora:  

 Plano de Aula do assunto da Disciplina anunciada;  

 Exercício Proposto sobre o conteúdo abordado.   

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:  

Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, faculta-se 

à Diretoria da IES a convocação de novos candidatos com classificações 

posteriores para o provimento das vagas previstas nesse Edital. 

 

Telefone para maiores esclarecimentos: (83) 3343-6280  

    

Campina Grande - PB, 08 de Abril de 2019.   

 

Fábio Rebouças Figueirêdo 

Jeannine Nóbrega Figueiredo  

Diretores-Presidentes da FRCG   


