
 
 

 
 

 
EDITAL N.º 09/2012 

 

  

A Pró-Reitora de Ensino da Universidade Feevale, no uso de suas atribuições, torna público o 

Processo Seletivo Interno e Externo de Professores, para ingresso no segundo semestre de 2012, 

especificando a nominata da área de conhecimento e os critérios de seleção. 

 

I – DA INSCRIÇÃO 

 

1.1 As inscrições estarão abertas no período de 05/06/2012 a 20/06/2012.  

  

1.2 Para inscrição são necessários os seguintes documentos: 

 

 Requerimento de inscrição, redigido pelo próprio candidato, dirigido ao Coordenador do Curso, 

explicitando os motivos pelo qual pretende atuar na docência; 

 Curriculum vitae em formato Lattes (disponível em: www.cnpq.br) - cópia em meio eletrônico; 

 Comprovação da titulação de Graduação e Pós-Graduação - cópia de certificado e diploma em meio 

eletrônico. 

 

1.3 Os documentos devem ser enviados para o e-mail do contato, impreterivelmente, até o dia 20/06/2012. 

1.4 É de responsabilidade do candidato o envio da documentação exigida, no prazo estabelecido neste edital 

para que a sua inscrição seja efetivada. 

 

II – DAS VAGAS EXISTENTES E DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

  

 O número de vagas contidas no Anexo estão especificadas por área, carga horária, disciplina, 

titulação e experiência profissional mínima exigida e curso. As informações complementares deverão ser 

solicitadas através do e-mail de contato informado em cada vaga. 

 

III – DA SELEÇÃO 

 

http://www.cnpq.br/


 
 

 
 

3.1 - O processo seletivo externo e interno de professores, far-se-á em duas etapas: análise do curriculum 

vitae e entrevista que poderá ser realizada em duas modalidades: coletiva e/ou individual. 

3.2 - O processo seletivo para o Ensino Superior será coordenado por uma Comissão organizada pela Pró-

Reitora de Ensino. A Comissão será constituída por um professor representante do NAPEG / PROGRAD, pelo 

Coordenador do Curso, um Psicólogo e, quando necessário, por um representante da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação. 

3.3 – Apenas os candidatos selecionados, cujo currículo enquadra-se nas exigências deste edital, serão 

classificados para participar da segunda etapa da seleção (entrevista). 

3.4 – Os candidatos selecionados para a entrevista, serão listados, na home page da Universidade Feevale 

(www.feevale.br/editaldocente), no dia 29/06/2012. 

3.5 – As entrevistas ocorrerão nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 de julho de 2012, no Campus II da Feevale, em 

horário a ser divulgado na home page da Universidade Feevale, juntamente com a lista dos candidatos 

selecionados. 

3.6 - O resultado final do processo seletivo será publicado na home page da Universidade Feevale no dia 

10/07/2012. 

 

IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

4.1 - Da decisão da Comissão não caberá recurso. 

4.2 Com a inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com todas as normas contidas neste 

edital. 

 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 
Novo Hamburgo, 05 de junho de 2012. 
 
 
 
Prof.ª Me. Inajara Vargas Ramos, 
          Pró-reitora de Ensino. 

 

http://www.feevale.br/editaldocente

