Edital nº 16/2017
O Diretor Geral da Faculdade Integrada de Santa Maria no uso de suas atribuições legais e regimentais torna público que estão abertas as inscrições para Seleção Pública de Docentes para atuar
nas áreas especificadas a seguir:
Curso de Graduação

Área

Vagas

Administração

Pesquisa e Extensão

1 vaga

Administração

Pesquisa Operacional

Cadastro
Reserva

Administração

Gestão Financeira

Cadastro
Reserva

Administração

Empreendedorismo e
Inovação

Cadastro
Reserva

Gestão Comercial

2 vagas
+
Cadastro
Reserva

Gestão Comercial

Graduação e
Titulação mínima
Graduação; Mestrado e/ou Doutorado.
Desejável experiência profissional e
acadêmica de no mínimo 1 ano na
área.
Graduação em Administração; Mestrado e/ou Doutorado em Administração. Desejável experiência profissional
e acadêmica de no mínimo 1 ano na
área.
Graduação em Administração; Mestrado e/ou Doutorado em Administração. Desejável experiência profissional
e acadêmica de no mínimo 1 ano na
área.
Graduação em Administração; Mestrado e/ou Doutorado em Administração. Desejável experiência profissional
e acadêmica de no mínimo 1 ano na
área.
Graduação em Administração, Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis; Mestrado e/ou Doutorado. Desejável experiência profissional e acadêmica de no mínimo 2 anos na área.

1) Inscrições: de 5 a 16 de junho de 2017 das 9h às 11h30min e das 14h às 18h na Secretaria Geral da
FISMA. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
1.1. Ficha de inscrição preenchida, na Secretaria Geral, na entrega dos documentos;
1.2. Cópia autenticada do diploma de curso superior;
1.3. Diploma de conclusão do Curso de Pós-Graduação (reconhecidos pelo MEC) de acordo com o especificado, no caso de títulos obtidos no exterior, anexar cópia do título já revalidado;
1.4. Currículo Lattes devidamente comprovado, encadernado e organizado segundo a sequência do
currículo mencionado. Para os candidatos aprovados será necessária a autenticação desses documentos em data a ser agendada.
1.5. Cópia da cédula de identidade e do CPF;
1.6. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), efetuado na tesouraria da FISMA.
Admitir-se-á inscrição através de procuração, por instrumento público ou particular, este com
firma reconhecida do outorgante, acompanhada de cópia autenticada da cédula de identidade do candidato e de seu outorgado, assumindo o candidato total responsabilidade pelas informações prestadas
por seu procurador;

Não será permitida inscrição condicionada, para posterior complementação de documentos, bem
como a juntada posterior de documentos.
A homologação das inscrições será divulgada no site da Instituição no dia 19 de junho de 2017.
2) Processo de Seleção:
A seleção será realizada a partir do dia 21 de junho de 2017, por uma banca examinadora composta por 3(três) docentes e designada pelo Diretor da Instituição;
A seleção será realizada em duas etapas:
2.1. A primeira etapa, de caráter eliminatório, será constituída pela análise do currículo e pela prova
didática;
2.2. A segunda etapa, classificatória, constará de uma Análise de Perfil que se constituirá de diferentes atividades com o objetivo de identificar o perfil do candidato e verificar o seu alinhamento com os
objetivos da Instituição e será realizada a partir de 26 de junho de 2017.
Prova didática: o candidato ministrará aula teórica para a banca examinadora, sobre um tema
da Área de conhecimento desse edital. O ponto, a data e o horário das provas serão sorteados na presença de todos os candidatos no dia 21 de junho de 2017, às 09 horas, na sala 101 da FISMA. O tempo
de duração da prova didática será de 30 (trinta) minutos e mais 10 (dez) minutos para argüição da
banca. A ela será atribuída uma nota de 0(zero) a 10(dez). A data prevista para a aplicação da prova
didática será entre 22 e 23 de junho de 2017, conforme cronograma a ser divulgado no dia do sorteio
dos pontos da prova didática.
Antes de iniciar a prova didática, o candidato deverá distribuir à Banca o plano da aula no qual
deverá constar: tema da aula, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos, avaliação e referências. A prova didática é eliminatória e, para ser aprovado, o candidato deverá obter nota igual ou
maior do que 7,0(sete).
3) Considerações Finais:
A nota da primeira etapa será calculada a partir dos graus obtidos na análise do currículo (peso
4) e na prova didática (peso 6). A nota da segunda etapa, Análise de Perfil corresponderá a um grau de
0(zero) a 10(dez).
O resultado final será determinado por uma nota de 0(zero) a 10(dez), decorrente dos graus obtidos pelo candidato na primeira e na segunda etapa do processo seletivo com pesos respectivamente
iguais a 6(seis) e 4(quatro).
O não comparecimento em qualquer uma das etapas implicará na desistência do candidato.
Como critério de desempate, utilizar-se-á como primeiro critério a maior titulação e como segundo a idade do candidato.
O resultado do Processo Seletivo será divulgado no site da Instituição até o dia 30/06/2017.
Do resultado da prova de títulos, prova didática e avaliação do perfil não caberá recurso.
Os professores nomeados deverão participar inicialmente de uma capacitação docente e formação continuada, ambas obrigatórias sobre a docência no ensino superior, ofertada pela própria instituição.
4) Vigência: O Edital tem vigência de seis meses a partir da data de publicação do resultado final.
Santa Maria, 02 de junho de 2017.
Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

