COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTE
FACULDADE SÃO LUÍS

A Faculdade de Educação São Luís torna pública a realização de processo seletivo para provimento
de uma vaga para docente que possa atuar nas disciplinas de Zoologia de Invertebrados, Zoologia
de Vertebrados, Etologia, Biologia da Conservação, Animais silvestre em cativeiro, Entomologia
Forense e Controle Biológico, observados os requisitos mínimos constantes a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Recrutamento é interno e externo.
1.2 A seleção para o cargo de que trata este Comunicado de Processo Seletivo compreenderá
análise curricular, aula demonstrativa e entrevista, todas de caráter eliminatório.
1.3 A vaga disponível é para região de Jaboticabal.
2. DO CARGO
2.1 PROFESSOR
Formação: Graduação em Ciências Biológica.
Titulação: Mestre.
Conhecimentos: Na área de Zoologia de Invertebrados, Zoologia de Vertebrados, Etologia, Biologia
da Conservação, Animais silvestre em cativeiro, Entomologia Forense e Controle Biológico.
Vaga: 1 vaga Professor Mestre
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições devem ser realizadas enviando currículo para o e-mail
janainagoncalves@saoluis.br até 29 de dezembro de 2020.
3.2 A Faculdade São Luís não será responsável por inscrições via correio eletrônico não recebidas
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados e o não recebimento dos currículos.
4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO:
4.1
1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR (PESO 1) – Eliminatória
A análise curricular constará da verificação de atendimento ou não dos pré-requisitos do cargo,
como escolaridade e experiência profissional. Resultado das avaliações dos currículos será
divulgado no e-mail dos candidatos no dia 12/01.
4.2
2ª ETAPA: AVALIAÇÃO TÉCNICA SEGUIDA DE ENTREVISTA (PESO 2) – Eliminatória

4.2.1 A avaliação técnica consistirá na apresentação de uma aula demonstrativa com apresentação
de um tema pré-estabelecido e informado via e-mail ao candidato. Sua apresentação será uma aula
expositiva via plataforma Collaborate (própria da Instituição) de duração máxima de 30 minutos,
apresentada de forma on-line à banca examinadora. Previsão das apresentações será na semana
de 18 a 22 de janeiro.
4.2.2. As informações sobre o tema da aula serão divulgadas aos candidatos junto à convocação e
agendamento da mesma. O candidato terá disponível para sua apresentação a sala de aula virtual
(link de acesso).
4.2.3 Após apresentação o candidato passará por entrevista on-line (via Collaborate) feita pela
Coordenação do curso e/ou por uma banca avaliadora, onde serão considerados os seguintes
requisitos: experiência do candidato, as expectativas do profissional de acordo com os desafios,
demandas e atividades da área solicitante; adequação do profissional ao perfil dos alunos;
experiência do candidato em ministrar aulas práticas e formas de aquisição de material para as
aulas.
5. DA CLASSIFICAÇÃO:
A nota final (NF) do candidato será obtida através da média obtida na aula expositiva, entrevista, e
análise do curriculo.
6. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
6.1 O candidato selecionado será convocado por email ou telefonema, obedecendo ao número de
vaga oferecida.
6.2 Os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva, por ordem de classificação final,
que poderão ser convocados, em caso de:
a) desistência do primeiro colocado;
b) demissão do primeiro colocado.
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 Em caso de empate terão preferência os candidatos que obtiverem, na ordem apresentada:
a) Melhor resultado na aula expositiva;
b) Maior tempo de experiência profissional, comprovada na área solicitada.
c) Melhor currículo.
8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Caso o profissional contratado, não atender as expectativas no decorrer do semestre 2021-1, ao
término do contrato poderá ser dispensado.

