Edital de Seleção de Professores
A Diretora Geral da Associação Prudentina de
Educação e Cultura – APEC, mantenedora da
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, no uso
de suas atribuições
Faz saber que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo, que será
realizado de 12 de dezembro a 18 de dezembro de 2016, para preenchimento de vagas
na Faculdade/Curso de Nutrição, por tempo determinado, de acordo com os seguintes
critérios:
I – DAS INCRIÇÕES
I.I – Podem inscrever-se NUTRICIONISTAS, que no mínimo, seja portador do título de
Mestre, apresentando Currículo Lattes;
I.II – As inscrições estarão abertas no período de 12 de dezembro a 18 de dezembro de
2016;
I.III – O candidato deve encaminhar o Currículo Vitae e o link do Currículo Lattes para o
e-mail rh@unoeste.br, indicando a(s) vaga(s) de interesse.
I.IV – O agendamento para 2º fase (data e horário da prova didática) será encaminhado
por e-mail para os candidatos. O período para a prova de didática é de 19 a 21 de
dezembro de 2016.
II – DA COMISSÃO JULGADORA
II.I – A comissão julgadora será constituída por 3 membros titulares, cujos nomes serão
indicados pelo Núcleo Docentes Estruturante.
III – DA SELEÇÃO
O Processo de Seleção e de Classificação do candidato compreenderá três
fases:

1ª Fase: Análise curricular que obedecerá aos seguintes critérios:
1. Histórico Escolar dos cursos de graduação e de pós-graduação;
2. Experiência docente;
3. Experiência profissional na área;
4. Participação em eventos científicos e publicações.

2ª Fase: elaboração e ministração de uma aula teórica, com tema pertinente à
disciplina oferecida, em nível de graduação, com duração de 30 minutos, observandose os seguintes itens:
-

Apresentação de plano de aula;

-

Domínio do assunto;

-

Didática;

-

Criatividade;

-

Recursos utilizados.

3ª Fase: após aprovação na 2ª fase o candidato participará de uma avaliação
psicológica realizada pelo departamento de recursos humanos da Unoeste.

Classificação
Serão

consideradas

as

seguintes

qualificações

do

candidato,

não

necessariamente nesta ordem:
-

Titulação;

-

Experiência docente;

-

Experiência profissional na área;

-

Atualização

no

campo

de

sua

especialidade:

pesquisas,

publicações,

participação em congressos.
I – A classificação final dos candidatos será obtida pelo resultado da análise das três
fases da avaliação.

II – Em caso de empate entre os candidatos, serão observados os seguintes critérios,
não necessariamente nesta ordem: titulação; tempo de experiência na área; produção
acadêmica.
III – DAS VAGAS OBJETO DA SELEÇÃO
O Processo Seletivo será realizado para preenchimento das seguintes vagas:

Área / Disciplina

Formação

Titulação

Nutrição

Mestrado ou
Doutorado

Administração em Serviços de
Alimentação/ Higiene e Microbiologia de Nutrição
Alimentos

Mestrado ou
Doutorado

Nutrição Clínica

Presidente Prudente, 12 de dezembro de 2016

