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FACULDADE INSTED 2020/1 

PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS PARA DOCENTES DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

A Faculdade Insted divulga processo seletivo para docente do curso de graduação em Ciências 

Contábeis 

1. VAGAS 

1.1. A oferta de curso e módulos visa possível ou futura composição do quadro docente da 

FACULDADE INSTED e estão discriminadas abaixo: 

Curso Módulos 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Contabilidade de Custos 

Análise de Custos 

 

1.2. As ofertas poderão ser alteradas e/ou modificadas em qualquer etapa do processo seletivo, 
sem comunicação prévia a critério da Faculdade Insted.  

1.3. As vagas serão para professor, podendo o número de turmas requisitadas ao professor 
contratado variar, conforme oscilação natural no quantitativo de turmas de um período para o 
outro e de acordo com o número de estudantes inscritos no curso/disciplina. 

1.4. Requisitos obrigatórios:  

• Titulação mínima de pós-graduação lato sensu;  

• É indispensável que o candidato tenha currículo lattes atualizado, este é um dos critérios de 
eliminação.  

• Desejável experiência como docente;  

• Indispensável conhecimento ou interesse em metodologias ativas e sala de aula invertida;  

• Capacidade de comunicação expositiva e precisa do tema;  

• Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes ao tema. 

1.5. Descrição das Atividades: 

• Atuar como mediador do processo de aprendizagem, despertando o interesse permanente dos 
estudantes para o estudo e seu protagonismo; 

• Cumprir os prazos estabelecidos no calendário acadêmico; 

• Elaborar plano de ensino e aprendizagem, bem como seus planos de aula; 

 Organizar o processo de aprendizagem dos estudantes no que diz respeito à sala de aula invertida 
e estudo independente; 

 Participar das reuniões pedagógicas solicitadas pela Coordenação do Curso e Coordenação 
Pedagógica; 

• Aderir ao modelo de aprendizagem da Faculdade Insted; 

 Orientar e conduzir os estudantes em pesquisas quando designado pela Coordenação do Curso. 
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2. INSCRIÇÕES 

2.1. O período de inscrições será de 21/10/2019 a 01/11/2019. 

2.2. As inscrições deverão ser realizadas por meio do envio do currículo lattes via e-mail para 
patricia.castro@insted.edu.br, aos cuidados de Patrícia Castro, com cópia para 
leandro.zanqueti@insted.edu.br, de 21/10/2019 até às 23:59 do dia 01/11/2019 (horário de Campo 
Grande). 

2.3 No corpo do e-mail escrever um texto curto, 5 a 10 linhas, expressando os motivos pelos quais 
deseja fazer parte do corpo docente da Faculdade Insted. 

 

3. ETAPAS DA SELEÇÃO 

3.1. A triagem curricular será realizada pela Coordenação do curso demandante e levará em 
consideração diversos critérios tais como a aderência, titulação, disponibilidade, experiência 
docente, experiência profissional, perfil da vaga, entre outros em relação às demandas descritas na 
tabela no item 1.1; 

3.1.1. Serão considerados aptos para a seleção, apenas candidatos portadores de diploma de pós-
graduação lato e stricto-sensu; 

3.1.2. O resultado da análise curricular será divulgado no site da Faculdade Insted a partir de 
17/09/2019, quando serão informados os nomes dos classificados para próxima etapa do processo 
seletivo: entrevista.  

3.2. Entrevista 

3.2.1. Nesta etapa, o candidato deverá apresentar-se no horário informado no site chegando com 
15 minutos de antecedência. 

3.2.2. O resultado da entrevista estará disponível no site a partir de 14/11/2019, indicando o dia e 
horário para a prova didática, bem como o tema para a prova didática. 

3.3 Prova Didática 

3.3.1. A prova didática constará de uma apresentação de um plano de aula tendo como condição 
indispensável, a utilização da metodologia ativa. 

3.3.2. O candidato deverá disponibilizar para a prova didática: tema da aula, objetivos, metodologia 
e desenvolvimento da aula e, por fim, recursos e bibliografia. 

3.3.3. Na prova didática, o candidato será avaliado, entre outros aspectos, por: 

• Capacidade de comunicação expositiva e precisa do tema; 

• Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes ao tema; 

• Domínio dos aspectos didáticos e metodológicos aplicáveis à situação de aprendizagem; 

• Utilização de recursos  

3.3.4. O candidato deverá se apresentar com, no mínimo, 15 minutos de antecedência para a prova 
didática.  

 

4. DOCUMENTAÇÃO 

4.1. Somente será entregue por completo, no ato da contratação do professor. 
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5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO  

 

DATA EVENTO 

21/10/2019 a 01/11/2019 Envio do currículo lattes 

06/11/2019 Divulgação da lista de candidatos classificados 
para etapa de entrevista 

08/11/2019 a 12/11/2019 Entrevistas 

14/11/2019 Divulgação da lista de candidatos classificados 
para etapa de prova didática 

18/11/2019 a 26/11/2019 Prova Didática 

29/11/2019 Divulgação da lista de candidatos aprovados* 

*A aprovação, por si só, não garante a contratação, pois esta dependerá da confirmação do número 
de vagas e da demanda do curso em 2020/1. 

 

6. CONTRATAÇÃO 

6.1. A eventual convocação dos candidatos aprovados para admissão, via contrato de trabalho por 
prazo indeterminado, atenderá ao prazo de até 01 (um) ano após a prova de aula, estando claro 
que a simples participação no presente processo de recrutamento e seleção não está condicionada 
à contratação pela IES; 

6.2. Na hipótese de convocação pela IES para contratação do candidato, o não comparecimento nos 
dias designados, sem aviso formal ao setor responsável, poderá acarretar a eliminação do 
candidato. 

6.3. Na hipótese de convocação pela IES para contratação do candidato, a não apresentação de 
TODOS os documentos e procedimentos poderá acarretar na eliminação do candidato. 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção. 
 

Campo Grande, 17/10/2019 

 

Patrícia Pereira Castro 
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis 

 

 

Daniela F. V. Sopran Gil 
Coordenadora Pedagógica INSTED 


