
 
 
 
 
 

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 3 de junho a 14 de junho de 2013, para preenchimento de vaga na 

Faculdade, por tempo determinado, de acordo com os seguintes critérios: 

 

 

 

I – DAS INCRIÇÕES 

 

I.I – As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser feitas por meio de requerimento 

indicando a disciplina ou as disciplinas para as quais se candidata. 

I.II – Período: de 3 de junho de 2013 a 14 de junho de 2013 

I.III – Horário: de segunda a sexta-feira das 07h as 12h e das 13h15 as 16h 

I.IV– Local: no setor de Recursos Humanos, Campus I, no Bloco A..  

I.V- Poderão inscrever-se Mestres e Doutores apresentando Curriculum Vitae na 

Plataforma Lattes acompanhado dos seguintes documentos: 

 

 

 

 



 

 

     -    Cópia do diploma de Graduação 

-  Cópia do diploma de Mestre e/ou Doutor devidamente registrado (no caso de 

títulos obtidos em universidade estrangeira, estes deverão já ter sido reconhecidos 

no Brasil). 

-    Cópia de Certificado de Curso de Especialização 

-    Publicações dos últimos três (3) anos devidamente comprovadas 

-    Cópia de Documentos pessoais (RG e CPF) 

-    Uma foto 3/4 

 

II – DA SELEÇÃO 

 

O Processo de Seleção e de classificação do candidato compreenderá em 

duas fases: 

 

• 1ª Fase  

 

A primeira fase será a Analise Curricular, que obedecerá aos seguintes 

critérios: 

-    Histórico Escolar dos Cursos de graduação e titulação; 

-    Experiência Docente; 

- Participação em Eventos Científicos e Publicações 

 

 

• 2ª Fase 

A Prova didática constará de aula teórica em nível de graduação, com 

duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos, observando-se qualidade e 

apresentação de plano de aula, desembaraço e domínio do assunto na apresentação, 

didática utilizada, observando-se recursos e organização. 

 



 

 

 

 

Classificação 

Na primeira fase 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 duas 

fases da avaliação. 

II – Em caso de empate entre os candidatos, serão observados os seguintes critérios de 

desempate, 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 de vagas em 

diversos cursos, em diferentes áreas. 

 

Presidente Prudente, 24 de Maio de 2013. 

 
 
 
 


