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 para
Professores, que será realizado de 11 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018,
no Curso de Engenharia Elétrica, de acordo com os seguintes critérios:

I – DAS INSCRIÇÕES
I.I – Podem inscrever-se profissionais de acordo com os requisitos descritos no Quadro
1 do item IV;
I.II – As inscrições estarão abertas no período de 11 de dezembro de 2017 a 15 de
janeiro de 2018;
I.III – O candidato deve enviar o link do Currículo Lattes para o e-mail
cesarberci@unoeste.br;
I.IV – Ao inscrever-se no processo seletivo o candidato declara estar ciente sobre este
Edital e as normas que o regem.

II – DA COMISSÃO JULGADORA
II.I – A comissão julgadora será constituída por docentes do curso de Engenharia
Elétrica e por profissional do Departamento de Recursos Humanos da Unoeste.
III – DA SELEÇÃO
O processo de seleção constará das seguintes provas:

III.I – Análise de currículo;
III.II - Prova didática: o candidato deverá ministrar uma aula teórica expositiva, com
duração máxima de 30 minutos, abordando assunto a ser indicado;
III.III – Entrevista do candidato.

IV – DAS VAGAS OBJETO DA SELEÇÃO
O Processo Seletivo será realizado para preenchimento das seguintes vagas:

QUADRO 1
Área / Disciplina

Formação

Titulação

Carga Horária Mínima
Disponível

Processamento digital de sinais

Engenharia Elétrica Mestrado ou Doutorado

08 horas/aulas semanais

Sistemas Embarcados e VHDL

Engenharia Elétrica Mestrado ou Doutorado

08 horas/aulas semanais

V – DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada de acordo com as exigências da instituição, nas
épocas e prazos determinados pela mesma.

Presidente Prudente, 11 de dezembro de 2017.

