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EDITAL Nº 08/2018 DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE COORDENAÇÃO PARA CRUSO: DESIGN DE INTERIORES (GRADUAÇÃO) 
 

 

A Faculdade Rebouças de Campina Grande torna pública a abertura de concurso para o 

preenchimento de 1 vaga para o Cargo de Coordenação de Curso de Design de Interiores. 

 

1. DESCRIÇÃO DA VAGA: 

A vaga destina-se a Coordenação do Curso de Design de Interiores, onde a contratação ocorrerá 

sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com salário correspondente à carga 

horaria estabelecida pela Direção Acadêmica da Faculdade Rebouças de Campina Grande.  O 

horário de trabalho será estabelecido pela Faculdade Rebouças de Campina Grande de acordo 

com suas necessidades, podendo ser diurno, noturno ou misto. 

Superado o período de experiência de 90 dias, o contrato de trabalho passará a ser vigente por 

tempo indeterminado (§ único art. 445 da CLT). 

O período de inscrições foi prorrogado até o dia 11 de julho, no horário de 9h às 12h 

e das 15h às 18h, na Faculdade Rebouças de Campina Grande, na Av. Canal, 447, 

Centro, no mesmo prédio da INFOGENIUS - Centro Técnico de Ensino, na Secretaria 

Acadêmica.  

 

2. EXIGÊNCIAS: 

São exigências para o desempenho da Categoria Profissional: 

a) Possuir graduação em Arquitetura, Design de Interiores, Design, Engenharia ou Áreas 

afins; 

b) Possuir Especialização, Mestrado ou Doutorado; 

c) Possuir experiência com a docência em ensino superior (mínima de 1 ano); 

d) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou ser cidadão português em gozo das 

prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei; 
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e) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo 

masculino, do Serviço Militar; 

f) Não ter sido demitido ou exonerado de qualquer empresa em consequência de 

processo administrativo (por justa causa); 

g) Não ocupar cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de 

acumulação previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e no Decreto 

Estadual nº 41.915/1997; 

h) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 

 

3. DA APROVAÇÃO: 

O candidato aprovado deste Edital será contratado se atender às exigências para o 

desempenho de suas atribuições no momento da convocação para contratação, devendo 

apresentar a documentação comprobatória completa estabelecida neste edital. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

a) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegado 

desconhecimento. 

b) As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, na Secretaria Acadêmica da 

Faculdade Rebouças de Campina Grande, localizada na Av. Ministro José Américo de 

Almeida, nº 447, bairro Santo Antônio, na cidade de campina Grande, das 9hs às 12hs, 

e das 15hs às 19hs. 

c) A primeira fase do processo seletivo se dará por analise Curricular eliminatória. 

d) A segunda fase do processo seletivo se dará por uma Banca de Seleção, composta por 

três membros. 

e) A terceira fase do processo seletivo se dará por uma entrevista com a Psicóloga da 

Faculdade Rebouças de Campina Grande. 

 

 



  

3 

 

5. DAS APRESENTAÇÕES 

 

a) O candidato deverá apresentar a banca de avaliação uma apresentação sob as novas 

diretrizes da ABMES, atendendo os novos instrumentos de avaliação de autorização e 

de reconhecimento de Cursos. 

b) A apresentação não deverá ultrapassar 30 minutos. 

c) O candidato deverá entregar a banca avaliadora uma proposta de como desenvolverá 

sua política de gestão acadêmica do curso, políticas de captação e de retenção. 

d) As apresentações acontecerão nos dias 12 e 13 de julho do corrente ano, nos horários 

que a banca divulgará. 

e) A apresentação, bem como a entrevista, serão classificatórias. 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O resultado será divulgado por edital, depois de toda a banca analisar o perfil do candidato. 

  

7. 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;  

 

8. 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. 

 

 

Jeannine Nóbrega Figueiredo  
Diretora-Presidente da FRCG   
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ANEXO I - EDITAL 08/2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE SELEÇÃO DE COORDENAÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO:  

NOME    

ENDEREÇO                                                                              Nº  

BAIRRO    

CIDADE:    

FONE:    

  

2. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE  

(    ) CURRICULO LATTES  

(    ) RG E CPF  

(    ) COMP.DE RESIDÊNCIA  

(    ) CERTIDÃO NSC./CASAMENTO  

(    ) 1 (UMA) FOTO 3X4  

(    ) GRADUAÇÃO              (    ) MESTRADO  

(    ) DOUTORADO              (    ) MAIOR TITULO  

  

(   ) COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA   

  

 

 

CAMPINA GRANDE, __________ DE JULHO DE 2018.  

  

  

 
Assinatura do candidato 

  


