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EDITAL PROACAD Nº 15/2019 

SELEÇÃO DE DOCENTES – UNIFENAS 
 

A Pró-reitoria Acadêmica da UNIFENAS torna pública a abertura de inscrições para 
Seleção de Docentes destinados ao provimento do seu quadro de professores, na 
modalidade a distância. 

 

1. DA ÁREA DE CONHECIMENTO E REQUISITOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1.1 As áreas de conhecimento e requisitos de formação acadêmica são os seguintes: 

 
 

Cursos Modalidade Câmpus 
ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

FORMAÇÃO EXIGIDA/ 
TITULAÇÃO SUGERIDA 

Bacharelados, 
Licenciaturas e de 

Tecnologia 
 

EaD Alfenas 

Comportamento 
Humano nas 

Organizações;  
Sociedade, cultura e 

cidadania 

Graduação em áreas 
afins/Mestrado 

EaD Alfenas 
Empreendedorismo; 

Fundamentos da 
Administração 

Graduação em áreas 
afins/Mestrado 

EaD Alfenas 

História da 
Educação;  

Sociologia e 
Filosofia da 
Educação 

Graduação em 
Pedagogia/ Mestrado 

EaD Alfenas 

Pedagogia: 
Cenários e Campos 

de Atuação;  
Produção Discursiva 
Oralidade e Escrita 
no Ensino Superior 

Graduação em 
Pedagogia/ Mestrado 

EaD Alfenas 
Fundamentos de 

Contabilidade 

Graduação em áreas 
afins/ Mestrado 

* Cursos Novos: Vagas condicionadas à confirmação de abertura de turma. 

 

2. DO INGRESSO 

2.1 O candidato aprovado atuará nos Cursos de Graduação da UNIFENAS, conforme 
as necessidades do Projeto Pedagógico do Curso e poderá atuar em cursos de pós-
graduação, em pesquisas e em atividades de extensão universitária atendendo às 
necessidades da UNIFENAS. 

2.1.1 O candidato poderá, por necessidade institucional, atuar tanto em 
cursos na modalidade presencial quanto a distância. 

2.2 São requisitos para ingresso no cargo: 
a) Ser brasileiro nos termos do artigo 12 da Constituição Federal ou estrangeiro 

com visto de permanência no Brasil; 
b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
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d) Possuir formação acadêmica exigida no item 1.1 deste Edital comprovada por 
meio de Diploma de graduação e pós-graduação obtidos em cursos 
reconhecidos pelo MEC, devidamente registrados e acompanhados do 
Histórico Escolar correspondente. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 12/12/2019 a 30/01/2020 e serão 
realizadas exclusivamente por meio eletrônico, em formulário disponível na 
página da UNIFENAS –  https://www.unifenas.br/editais.asp. 

3.2 O candidato deverá apresentar, até a data final de inscrição, os seguintes 
documentos: 
a) Declaração de que conhece e aceita as normas de seleção constantes deste 

Edital; 
b) Cópia autenticada do diploma de curso de graduação, devidamente 

registrado no órgão competente e respectivo histórico escolar do qual conste 
disciplina relacionada com a área objeto do presente Processo Seletivo; 

c) Cópia autenticada do diploma de pós-graduação, devidamente registrado no 
órgão competente e respectivo histórico escolar que inclua disciplina(s) 
relacionada(s) com a área em que o candidato irá atuar; 

d) Curriculum Lattes, acompanhado dos documentos de comprovação; 
 
3.2.1. Os documentos listados no item 3.2 deverão ser entregues até dia 30/01/2019 
pessoalmente ou serem enviados pelo correio (com data máxima de postagem de 
30/01/2019), aos cuidados da Diretoria de Graduação, localizada à Rodovia MG 179 –    
KM 0, Alfenas/MG, CEP-37132-440, Bloco 4. 

 
 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo constará das seguintes etapas: Análise Curricular, Realização de 
Curso de Capacitação Preliminar On-Line  e Dinâmica presencial. 

 

4.1  ANÁLISE CURRICULAR 

4.1.1 Etapa eliminatória e classificatória 

4.1.2 Será realizada a análise curricular com base no mínimo exigido na área de 
conhecimento descrita no item 1.1 sendo classificados para o Curso de 
Capacitação Preliminar On-Line os candidatos que cumprirem integralmente 
o exigido. 

4.1.3 Experiência profissional docente comprovada em educação a distância 
adicionará à nota final 1 ponto.  

 

 

 

 

https://www.unifenas.br/editais.asp
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4.2      CAPACITAÇÃO PRELIMINAR ON LINE 

 

4.2.1 Os candidatos inscritos que forem aprovados na Fase de Análise Curricular 
receberão através do e-mail informado no ato da inscrição Login e Senha  para 
acesso  ao curso de Capacitação Preliminar On Line, oferecido na plataforma 
de EAD da UNIFENAS, que terá por objetivo avaliar as habilidades dos 
candidatos no ambiente virtual de aprendizagem 

4.2.2 O curso será  oferecido entre os dias 3 e 7 de fevereiro de 2020.  

 

 

4.3 DINÂMICA PRESENCIAL 

4.3.1 Esta etapa será realizada no dia 10 de fevereiro de 2020 no campus sede da 
UNIFENAS localizado à Rodovia MG 179 KM 0, no Laboratório de 
Metodologias Inovadoras do Bloco 70,  de 14h às 17h.  

 

 

4.4      DO RESULTADO  

4.4.1 O resultado será divulgado no dia 14 de fevereiro 2020. 

4.4.2 O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital terá validade por 1 (um) 
ano, contado da data da publicação de seus resultados 

 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 O presente Processo Seletivo será coordenado pela Comissão Organizadora 
designada pela Pró-reitoria Acadêmica da UNIFENAS. 

6.2 A carga horária do profissional contratado será definida considerando as horas-
aula disponíveis e encargos didáticos. 

6.3 A UNIFENAS não se compromete com eventuais despesas de hospedagem ao 
docente selecionado durante toda a vigência de seu contrato. 

6.4 Docentes vinculados à UNIFENAS poderão participar deste processo seletivo e, se 
aprovados conforme exigências deste edital, não terão novo contrato, apenas, no 
contrato existente, serão contabilizadas as horas de atividades previstas conforme 
determinado pelo planejamento acadêmico.  

6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria Acadêmica da UNIFENAS. 
 
 

UNIFENAS, dezembro de 2019. 
  
 
 
 


