
I FACSETE ---··· Faculdade Sete Lagoas 
Portono MEC 299/7011 DOU 25/03/2011 
Portor,oMEC033/2014 DOU 79/01/2014 .. 

EDITAL N.0 0112021 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR - CADASTRO RESERVA 

A FACULDADE SETE LAGOAS - FACSETE, declara abcrto o PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CADASTRO RESERVA, com vistas a contratacno de PROFESSOR para os 
cursos da F ACSETE. 

A distribuicac das disciplinas, das Areas de conhecimento. bcm coma das formacoes basicas rcqueridas 
csti\o dcscritas no QUADRO I. 

1.1 Scrlio cadastrados professores para atuacao no Cursos de Graduacao segundo os dados aprcsentados no 
quadro 1 a seguir: 

QUADRO I: Distribuicao das areas de conhecimcnto c das formacocs basicas rcqueridas. 

·- 
Disciplinas Area de conhecimento Formaeoes bastcas 

requcridas .. _ 
l.Allerac.il.o e Reacao Celular Patoloaia. Imunoloaia e Microbiolouia 
2.Ciencias Biolouicas Biclcaia e 1 tuimica Pcs-graduacao: 
3.CiCncias lnrearadas Fisiologia. Anatomia c Genetica Stricto Scnsu e/011 

4.CiCncias lutezradas Morfofuncionais Fisioloaia c Bioloaia Cclular Lato Scnsu na area 
5.lntcli2Cncia Emocional e Soft Skills Psicoloaia. Psicopedagogia, Administraca.o ou areas aflns. 
6.0rigcm e Organizacao Celular Bioqimica, Embrilouia e Histoloeia 

2. 
2.1 Somente seril.o validas as inscricoes dos candidates que atendam aos seguintcs criterios: 

a) Formacao basica e requisitos mlnimos dcscritos no quadro 1. 
b) ExperiCncia minima de OJ (um) anode exercicio no magistCrio superior. 
c) Producao cientifica, cultural. artistica ou tecno16gica nos llltimos 3 anos. 

2.2 Os candidates deverno aprescntar os scguintes requisitos basicos: 
a) Ter habilidade e conhccimentos para utilizar as lecnologias da informacao e da comunicacao. 
b) Tcr accsso frequcntc a Internet. 
c) Tcr disponibilidade para participar de rcuniOCs pedag6gicas preseuciais. quando convocado . .. 

3.1 A inscricao do candidato implicara no conhccimcnto c na tacita aceitacno das normas e ccndicces 
estabclecidas neste Edita 1, crn relacno as quais nae podcra alegardesconhecimento. 
3.2 As inscricces deveriio ser rcalizadas a partir do dia 02/02/2021 atC as 231155 do dia 06/0212021, pclo 
euvio do formul3rio de incricao. bem coma da documeutacao solicitada para o cndcrcco 
pessoa l(a)f acsete.ed u. br. 
3.3 O candidate s6 ter3 a sua inscricac homologada se anexar dentro do prazo de inscricao todos os 
documentcs obrigat6rios. 



a. Documento de identidadc com foto. 
b. Cadastro de Pessoa Fisica (CPF). 
c. Diploma ou cenidao de conclusiio de curso superior correspondente a formacno basica 

requerida para discipline de interessc. 
d. Certilicados de pos-graduacno conforme a fonnecao rcquerida para a arcn de imcrcssc de 

acordo com as cspccilicidadcs definidas no Quadro I. 
c. Cornprovante de experiencia minima. 
f. Comprovantc de publicayOCs. 

3.4 Scrao considerados documentos de identificacao para efcito de inscricao: Carreira de ldcntidade expedida 
pclas Secretarias de Scguranca Publica ou pelas Forces Armadas, Policias Militarcs. Ordcns ou Conselhes 
que, por lei federal. tcnha validade como documento de identidade c possibilite a confcrCncia da foto e da 
assinatura, ou Carteira Profissional ou Passaporte ou Carteira de I Iabititacao com fotografia. na fornm da I ei 
11°9.503/97. 
3.5 A documcntayiio quc niio estivcr lcgivel nno scra considcrada para efeitos de pomuacno na prova de 
titulos. 
3.6 Para comprovacao da experiCncia requerida no mngisterio do ensino superior, scrao accitos: c6pia legivel 
de Carteira de Trabalho; Declaracao com validade de 30 dias, Ccrtilicado ou Certidl'io onde conste exprcsso 
o cargo "Professor" ou "Professora ... 
3.7 Para comprovacao da experiencia clinica seri\o accitos: c6pia legivcl de Carreira de Trabatho; Dcclaracao 
com validadc de 30 dias. 
3.8 Para comprovacao da producac cientifica. cultural. artistica ou tecno16gica nos Ultimos trCs (3) anos seriln 
accitos certificados, dcclaracces, ou outras comprovncccs quc permitam identificar os dados de publicacito. 

4. E 

4.1 0 processo selctivo scra conduzido por uma Comisslio de Sctccao dcsignada pcla Coordenayilo Ucral de 
Ensino da FACSETE. 
4.2 0 processo seletivo ocorrera por meio da an.ilise de curriculo e prova didatica. segundo pomuacao 
discriminada no Anexo 1 c II deste Edital. 

4.3 Primeira ctapa: An81ise de curriculo. , , 
4.3. l A analisc de curricula sere de acordo com as pontuacccs descritas no Quadro II (ANEXO I) destc 
Edital. Cada documcnto comprobat6rio scra considcrado uma lmica vez e para um lmico item de pcntuacno. 
4.3.2 Para efcito de avaliacao de curricula, considcrar-se-ao os documcntos ancxados no ato da inscriyl\o quc 
comprovem os critCrios cspecificados no Ancxo I dcstc Ed ital. 
4.3.3 Scriio convocados uara a Prova llidatica apcnas os 3 (trCs) urimciros colocados. 

4.4 Scgunda ctapa: Prova Dktatica, 
4.4.1 A Prova didattca sera aplicada no dia 23/02/2021 cm horUrio a dcfinir. 
4.4.2 O tempo da prova didatica sera de 15 (quinze) minutes. por caudrdato. 0 lcma sera de livrc rscolha, 
em conformidade com a llrea de conhecimento/disciplina selecionada. 
4.4.3 0 candidate devera cntregar o piano de aula, antes do inicio da prove didUtica. 
4.4.4 A FACSETE disponibilizara os scguintes recurses para rcalizacao da aula: computador. projetor de 
multimidia, lousa. pincel e apagador. 
4.4.5 0 candidato que nao comparecer a prova pratica sera climinado do processo seletivo. 

5. 

Os candidatos habilitados reccbcrilo, por email, os horarios para a prova didatica ate o dia 09/02/2021 c 
de ... em confirmar a participacao no proccsso selctivo. 

6. 0 . . 
6.1 A classificacao do Processo Seletivo obedeccra a ordem dccrescentc do somat6rio de pontos obtidos na 
evaliacao de titulos c prova didatica. 
6.2 A convocacao e a ccntratacac dos candidates classificados obedccerao a necessidadc do proccsso de 
cnsino-aprendizagem dcntro do prazo de validade do concurso, observados o intcrcsse c a convcniCncia dn 
administrayi'io da Coordenacao Geral de Ensino da F ACS ET I:.. 
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7. N .E.ATRIBUJ 

7.1 0 candidato devera aprcsentar: capacidade de redigir. capacidadc de sintese, capacidade no uso de 
tecnclogias midiUticas; habilidades pcssoais corno criatividade. pontualidadc. lidemnca, compromctimcnto c 
capacidadc de trabalhar em equipc. 
7 .2 As atribuicoes do corpo doccnte cstao dcscritas no Regimento lnterno da F ACSETE. 
7.3 0 desempcnho das atividades podera ocorrer em qualqucr dia da semana. obcdcccndo as uecessidades 
dos cursos e interesses da administracao . 

8. .E 

O candidato scra convocado conformc oferta da disciplina. considerando o calcnd1lrio acadCmico 
institucional, de acordo com as necessidades dos cursos de Graduacno. 

9. 

O processo selctivo simplificado para cadastro reserva tcr.i. validadc de atC 2 (dois) anos. 

10. " 

I 0.1 Sera climinado do Proccsso Scletivo, dcclarando-sc nulos todos os atos decorrcntcs de sua inscricao. 
scm prejuizo das sanczes penais cablveis. o candidate que. em qualquer tempo: 

a) Comcter falsidade idco16gica com prove documcmal. 
b) Utilizar-se de proccdimentos ilicitos. dcvidarncnte comprovados. 
c) Burlar ou tcntar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital. 
d) Dispensar tratamcnto inadequado, incorreto 011 descortCs a qualqucr pcssoa cnvolvida no 

Processo Sclctivo. 
e) Perturbar. de qualqucr mode, a ordem dos trabalhos relatives ao Processo Scletivo. 

I 0.2 A inscricao do candidato irnplicara o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri- las. 
I 0.3 Ede intcira responsabilidadc do candidate acompanhar a publtcacao do rcsultado do proccs-,o scleti, o 
arraves do site da FACSETE (www.fiu·sete.e,/11.br}. 

.. 
UU,UL_ 

<;:ALVES 
·,al de Ensino 

Sctc Lagoas. 0 I de fevcreiro de 2021. 
. j 

• 

.. 
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ANEXO I AO EDIT AL FACSETE N" 01/2021 

QUADRO II - CritCrios para anattse Curricular 

ESPECIFICA«;:AO !)OS 'rlTULOS E 
PONTUA«;:AO MAXIMO EXPERIENCIA 

Titulo de doutorado, mcstrado, Doutoradc - 30 pontos 
especlalizacso ou MllA. Curso ministrado Mcstrado - 20 pontos 
por instituicac de ensino superior Espectalizacao ou M llA 30 (trinta) pontos 
reconhecido pelo Governo Federal. ( 1) - IO pontos " 

Exercicio do magistCrio superior na 
disciplina ou cm area correlate. (2) IO pontos por anode 

cxperiCncia 30 (trinta) pornos 

- 
Exercicio profissional na area correlata (3) 

IO pontos por anode 
cxperiencia 30 (trinta) pomos 

Producac cicntilica, cultural, artistica OU 

tccno16gica nos ultimos 3 anos. (4) I (um) ponlo 10 (dcz) pontos 
por producao 

TOTAL 100 

<11 Sera considerada apenas a titulacao rmis alta. 
fll Para comprovacao de cxpcriCncia no rnagisterio superior. somente scrilo accitos: c6pia lcgl\el ciC 
Carteira de Trabalho. Ccrtificado ou Cenidao cm quc constc exprcsso o cargo "Professor .. ou 
"Professora". 
(J) Para comprovacao da atividade profissional seri\o aceiros: c6pia lcgivel de Cartcira de Trabalho. 
({J Para comprovacao da producao cicntifica. cultural, artistica ou tccno16gica nos ultimos tres anos verao 
aceitos ccrtificados, declaracocs. ou outras comprovacces que pennitam idcntificar os dados de 
publicacao. 

" 



ANEXO II AO EDIT AL FACSETE N" 01/2021 

QUADRO Ill - Crtterios para prova didBtica 

- - ABORIJAGEM PONTUAf'.;AO 
MAXIMA - 

Plano de aula (Dcsenvolvc a aula em coerencia com a area de conhecimcnto) 10 
Objctivos da aula (Relacionados ao tcma c que visa a aprcndizagcm do aluno) 10 

- 
Uso do tempo (Estrutura o tempo confonnc a relevancia ea complexidadc do 10 
assunto) - 
Sintcse (Consolida ideias principais, utiliza cxcmplos rclcvantcs. cstratCgia 10 
utilizada ncnnitc a sintese do contcUdo) - 
Linguagem tecnico-didatica (Usa linguagem tCcnico-cientifica correta c 10 
adeouada ao contelldo) 
11 otal mbimo de poalos na avaliaflo da prova pnitica so 

.. 

. . 
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ANEXO Ill AO EDIT AL FACSETE N" 01/2021 

QUADRO IV - Local da prova didlltica . 
LOCAL ENDERF.<;() RESPONSA VEL IIORARIO 

FACSETE Rua ltlllia Pontclo, 86 - Coordenacao Gcral de A definir de acordo com 
Bairro Chacara do Paiva Ensino as etapas 

- Sele Lagoas/ MG 

·- 

.. 

.. 
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ANEXO IV AO EDIT AL FACSETE N" 01/2021 

.. 
QUADRO V - Prcvisi\o de Cronograma 

Divulgacao do Edital: 01/02/2021 

Pcriodo para lnscrtcao 02/02/2021 a 06/02/2021 

Divulgacao do resultado da anAlise 09/02/2021 
curricular 

Divulgacao da prova didatica 09/02/2021 

Pcriodo das provas didAticas 23/02/2021 

Divulgacao do rcsultado final 25/02/2021 

.. 

ATEN<;AO CANDIDA TO (A): Aprescntamos o respective cronograma para scrvir como invtrumcnto 
de oricntacao a sua panicipacao no ccrtame. 

.. 
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