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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 CONTRATAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR  

  

EDITAL No 01, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 

  

A FACULDADE FUTURA – GRUPO EDUCACIONAL FAVENI torna pública a 

abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo 

Seletivo destinado a selecionar candidatos visando atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público para a contratação de Professor da Educação 

Superior para atuar na Faculdade Futura – Polo Presencial, localizado na Avenida 

Vale do Sol, Bairro Vale do Sol, Votuporanga-SP.  

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. São atividades do cargo de Professor do curso de bacharelado de 

Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e 

Pedagogia. Aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão em todas os seus 

aspectos, além daquelas previstas em legislação específica.  

Qualquer candidato que praticar ato discriminatório, difamatório ou contrário à 

ética e dignidade profissional docente será desclassificado e proibido de estabelecer 

contratado empregatício com a IES.  

1.1.1. O (a) candidato (a) não poderá alegar sob hipótese alguma o 

desconhecimento de referida Instrução Normativa.  

  

2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

  

2.1. Período de envio de Currículo Lattes (Atualizado): 04/11/2021 à 16/11/2021 

2.1.1. As inscrições serão realizadas mediante o envio do Currículo Lattes 

(Atualizado), pelo email: rh1@faculdadefutura.com.br.  

mailto:rh1@faculdadefutura.com.br


  

 

  

   2 

2.1.2 A seleção dos currículos recebidos será dia 17/11/2021, a  partir das 8h 30min 

de acordo com número de currículos classificados.  

  

3. DAS VAGAS  

CURSOS  REQUISITOS  Nº DE 
VAGAS  

Administração Bacharel em Administração; Pós-graduação 
Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em 
Administração e/ou áreas correlatas. 

  
01  

Ciências Contábeis 
(Cadastro de 
reserva) 

Bacharel em Ciências Contábeis; Pós-graduação 
Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em 
Ciências Contábeis e/ou áreas correlatas. 

01 

Tecnólogo em 
Recursos Humanos 

Bacharel em Administração e/ou Tecnólogo em 
Recursos Humanos; Pós-graduação Stricto 
Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em 
Administração e/ou áreas correlatas. 

01 

  

  

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO  

 

4.1 QUESITOS DE AVALIAÇÃO 

 

4.1.1 ANÁLISE CURRICULAR 

 

Serão convocados para a segunda fase do processo seletivo todos os candidatos que 

apresentarem formação específica nas áreas de interesse imediato da IES. Na 

ausência de candidatos com estas características serão chamados os candidatos que 

apresentarem diploma de Mestrado e Doutorado. 

 

 

4.1.2 DA APRESENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

O candidato aprovado para esta fase deverá apresentar aula com duração de 20 

minutos sobre tema pertinente ao curso para o qual está sendo indicado (inicialmente). 

Estará disponível ao candidato um notebook (Powerpoint) ligado a multimídia, quadro 

branco e flipchart. 

Serão analisados os seguintes itens durante a apresentação: 

 

• Escolha do tema e sua pertinência ao curso; 
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• Conhecimento do tema apresentado; 

• Expressão oral, escrita e gestual; 

• Exemplificação dos conceitos desenvolvidos; 

• Uso de tecnologias. 

 

Ao final da Apresentação Pedagógica, o candidato poderá ser arguido pelos membros 

da banca por cerca de 20  minutos.  

Em função da pandemia COVID 19, as instruções referentes A APRESENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA, serão estabelecidas pela comissão de seleção. (Envio de link de 

acesso). 

 

4.1.3 DOS TEMAS PARA APRESENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

CURSOS  TEMAS 

Administração Agronegócios, Economia, Administração de Produção e 
Pesquisa Operacional. 

Ciências Contábeis 
(Cadastro de reserva) 

Perícia Contábil, Análise das Demonstrações Contábeis, 
Contabilidade Digital e  Auditoria. 

Tecnólogo em 
Recursos Humanos 

Recrutamento e Seleção, Mediação de conflitos, 
Comportamento Humano nas Organizações e Liderança e 
motivação nas organizações. 

 

Obs: Será sorteado, dentre os quatro temas potenciais, um único tema para 

apresentação. 

  

4.1.4 DA AVALIAÇÃO OBJETIVA 

 

Os quesitos elencados para o processo avaliativo terão objetivamente a seguinte 

pontuação: 

• Da análise curricular   = 2,00 

• Desde que atendida a exigência mínima de titulação deste edital, os demais 

títulos superiores terão a mesma pontuação.  

• Da Entrevista    = 3,00 

• Cada integrante da banca terá plena liberdade de avaliação dos aspectos a 

serem avaliados, atribuindo a pontuação com base na sua convicção. 

• Da Apresentação Pedagógica  = 5,00 
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• Cada integrante da banca terá plena liberdade de avaliação dos aspectos a 

serem avaliados, atribuindo a pontuação com base no método e 

desenvoltura do candidato. 

  

5 DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO 002/2020 

 

A Comissão Especial será composta pela Diretoria Acadêmica, pelos Coordenadores 

de cursos da Faculdade Futura.  

• Elimeire Alves de Oliveira; 

• Tiago Moreno Lopes Roberto;   

• Sileno Marcos Araujo Ortin; 

 

Caberá à comissão o acompanhamento de todos os processos desenvolvidos no 

âmbito do presente Processo Seletivo, bem como, a designação da composição das 

Bancas Examinadoras.  

 

6 DOS RESULTADOS FINAIS 

 

O resultado do processo seletivo será levado ao conhecimento dos candidatos 6 (seis) 

dias uteis, após o término do processo seletivo pelos respectivos endereços 

eletrônicos. 

 

 7 DA CONTRATAÇÃO 

 

Os selecionados deverão manifestar, oficialmente, a concordância em fazer parte do 

corpo docente da instituição e comparecer à instituição para receber orientação 

quanto aos documentos e ações necessárias à contratação. 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

condições estabelecidas neste edital, em relação as quais, não poderá alegar 

desconhecimento. E por fim, as ocorrências não previstas neste edital, os casos 

omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pela comissão especial do presente 

processo seletivo. 

 

9. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
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9.1. O(a) candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo será mantido em 

CADASTRO RESERVA e será CONTRATADO, mediante a necessidade da IES.  

 

 

 


