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EDTTAL 0zt2o2i - seleçÃo ExTERNA DE nRoFESSoRES

O Diretor Presidente da Faculdade Santo Ângelo - FASA no uso de suas

atribuiçÕes legais, anuncia a abertura de Seleção Externa professores, que será

realizado de 28.A4.2021 à fi n612021.

l- DAs conolçôes pARA pARTtctpAR Do pRocESSo DE sELEÇÃo
EXTERNA

Artigo 10 - Para participar do processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá

possuir habilitaçâo legal na área e/ou unidade curricular objeto da seleção. Devendo

comprovar obtenção preÍerencialmente do título de Mestre(a) ou Doutor(a), na área

de concentração relacionada ao objeto do Processo de Seleção Externa de

Professores, expedido por instituição credenciada por órgão competente.

il - DAS INSCR|çÔES:

Artigo 20 - As inscriçôes para o Processo Seletivo devêrão ser feitas por meio

eletrônico, com envio para o e-mail rh@seiafasa.com.br. No assunto deverá constar:

Curso e Unidade Curricular (Exemplo: AGRONOMIA - FITOPATOLOGIA).

Solicitamos que seja enviado juntamente no e-mail os seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes (atualizado);

b) Cópia do diploma de Graduação, devidamente registrado, relacionado à

área de conhecimento da disciplina;

c) Cópia do diploma de Mestrado e de Doutorado devidamente registrado e/ou

convalidado, ou ata de defesa;

d) Cópia de certificado de Curso de Especialização;

e) Relatório das Publicações dos últimos 03 (três) anos;

Artigo 30 - Os(as) candidatos(as) portadores(as) de deficiência que

concorrerem ao ceÉame deverão comunicar pelo e-mail: rh@seiafasa.com.br o tipo

de deficiência, especiÍicando-a. Para esses(as) candidatos(as) será assegurado o

direito de participação no Proçesso Seletivo, em igualdade de condições com os

demais.
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Artigo 40 - O(a) candidato(a) portador(a) de deficiência deverá encaminhar via

e-mail: rh@seiafasa.com.br até 02 (dois) dias após a inscrição, um laudo médico

original atestando o grau e espécie de deficiência.

§ 1'O Atestado médico deverá estar assinado por um médico especialista na

área da deficiência do(a) candidato(a), contendo na descriçâo clínica o grau ou nível

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação

lntemacional de Doença - ClD, bem como a provável causa da deficiência. Deve

ainda conter o nome legível ou carimbo, asslnatura e CRM do médico que forneceu o

atestado;

§ 2" Exame de Audiometria para candidatos(as) com DeÍiciência Auditiva,

realizado nos últimos doze meses, no qual conste o nomê lêgívêl ou carimbo,

assinatura e número do conselho de classê do proÍissional que realizou o exame;

§ 3' Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual para candidatos(as)

com Deficiência Visual, realizado nos últimos doze meses, como também o nome

legível ou carimbo, assinatura e CRM do profissional que realizou o êxame;

§ 4' Atestado de Funcionalidade, para os(as) candidatos(as) com Deficiência

Física, com exprêssa referência ao ódigo correspondente da Classifica@o

lnternacional de Funcionalidade (CIF), devendo ainda conter o nome legível ou

carimbo, assinatura e número do conselho de classe do profissional que forneceu o

atestado.

§ 5' Esses(as) candidatos(as) deverão informar, até 02 (dois) dias antes da

realização das provas de seleção, as especificidades de suas necessidades para as

adaptações que se fizerem necessárias a cada caso.

III - DAS VAGAS OBJETO DA SELEçÃO:

Artigo 50 - O Processo Seletivo será realizado para preenchimento das vagas

contidas no Anexo I deste edital.

§ 1" O Processo Seletivo também classificará candidatos(as) a fim de atender

eventual demanda para substituição de professores(as), no prazo de validade da

seleção em epígrafe.

§ 2" A IES selecionará até 05 inscritos(as) para cada etapa de bancas

examinadoras de acordo com os seguintes critérios:
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a) titulação mínima exigida;

b) tempo de experiência na docência superior na área da vaga; e,

c) número de publicações.

IV - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Artigo 60 - O Processo Seletivo e de classificação do candidato compreenderá

04 (quatro) fases, a saber:

lnscrição;

Envio de documentos;

Análise de documentos;

Definição de micro aulas;

Liberação de bancas;

Avaliação didática;

Arguiçóes;

§ 1o - A classificação final dos(as) candidatos(as) será obtida pelo resultado

da análise das 03 (três) fases da avaliação, somadas a entrevista com a Direção.

§ 20 - Em caso de empate entre os(as) candidatos(as), serão observados os

seguintes critérios de desemPate:

a) Titulação;

b) Tempo de atividade no magistério superior;

c) Produção acadêmica;

d) Prevalecendo o empate, o voto de minerva será dado pelo Diretor

Presidente.

V - DA BANCA EXAMINADORA

Artigo 70 - O Processo Seletivo será conduzido por uma Banca composta por'

no mínimo, dois(duas) professores(as).

Entrevista;
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VI - DO RESULTADO DO PROCESSO DE

Artigo 80 - Concluídos os trabalhos, a Comissão de Seleção encaminhará ao

Setor de Recursos Humanos, a ata do resultado da seleção, com a indicaçâo dos(as)

candidatos(as) considerados(as) aptos(as) ao preenchimento da(s) vaga(s), por

ordem de classificaçâo.

Artigo 90 - Na desistência ou impossibilidade de os (as) candidatos(as)

assumi(em) as vagas, estas serão ocupadas por outros(as) candidatos(as)

considerados(as) aptos(as) ao seu preenchimento, observada a ordem de

classificação.

Artigo 10o Os(as) candidatos(as) aprovados(as) em mais de uma vaga

deverâo assumir integralmente todas as aulas propostas, caso não seja possível por

coincidência de horários e/ou o limite de horas-aula semanais, estes(as) deverão optar

por uma das vagas.

VtI- DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAçÃO

Artigo 110 - A contratação será feita de acordo com o regimento da FASA.

Artigo '120 - O docente aprovado será convocado para contratação via e-mail.

VI]I - DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO E DOS CANDIDATOS

REMANESCENTES

Artigo 130 - O presente Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano.

Artigo 140 - Os(as) candidatos(as) remanescentes comporão uma lista de

espera por ordem de classificação e podêrão ser convocados(as), no prazo de

validade da Seleção, para ocupar eventuais vagas ou para substituir professores(as)

afastados(as) por licença, ou por novas vagas na área de atuação do(a) docente.

rx - DAs DlsPosrçoEs GERAIS

Artigo í50 - Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão elaborar o seu

plano de aula a partir da temática selecionada.

Artigo 160 - Não será admitido pedido de revisão de qualquer das Fases do

Processo Seletivo.
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AÉigo 17o - Os casos omissos serão decididos primeiramente pela Banca

Examinadora para o processamento da Seleção, podendo esta recorrer à Direção, em

caso de dúvida.

Santo Ângelo (RS), 27 de abril de2021.
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ANEXO I

CURSO ÁREA

Medicina Veterinária

Doenças lnfectocontagiosas
Técnica e Patologia Cirúrqica
Clínica Médica de Ruminantes
lnspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal
Avicultura
Suinocultura
Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos
Ginecologia e Obstetrícia
Biotécnicas da Reprodueão
Manejo e Clínica de Animais Silvestres

Engenharia CivÍl

lntroduÇão às Estruturas
Resistência dos Materiais
Materiais de ConstruÇão
Construção Civil
Estruturas de Concreto Armado I

Proieto de lnstalações Hidrossanitárias
Proieto de lnstalacôes Elétricas

Engenharia Ambiêntal

Monitoramento Ambiental
Poluição Ambiental
Licenciamento Ambiental e EIA-RIMA
Recuperacão de Areas Deoradadas

Ciências Contábeis
Contebilidade Il

Teoria da Contabilidade
AdministraÇão Gestão do Patrimônio e Mâteriais

Gastronomia

Cozinha Brasileira
Fundamentos da Cozinha Profissional
Cozinha Técnica de Peixes e Frutos do Mar
Cozinha Técnica de Carnes e Aves
Confeitaria e Chocolataria
Técnicas de PanificâÇão

Agronomia

Entomologia
Experimentacão Aqrícola e Melhoramento Veqetal
Hidráulica Asrícola
Plantas Daninhas
Fitopatologia


