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EDITAL CRESU Nº 006 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022
O Centro Regional de Ensino Superior (CRESU), situado na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, 1.452, Centro,
Chapadinha - MA, mantenedora da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), recredenciada nos termos da Portaria de
Nº 874/2016 – D.O.U. N° 156/2016, por meio da Direção de Ensino da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), no uso
de suas atribuições regimentais, torna público a abertura das inscrições, para o Processo Seletivo Simplificado,
visando à contratação de professores e formação de cadastro reserva para os Cursos de Graduação, semestre
2023.1.
1- DOS REQUISITOS PARA O CARGO E REGIME DE TRABALHO
1.1. O candidato deve ter diploma de graduação e possuir título de mestre e/ou doutor, devidamente comprovado e
revalidado em território nacional, em caso de ter sido emitido por universidade estrangeira; estar quite com as
obrigações eleitorais e militares, quando for o caso; estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições
do cargo (Anexo I); possuir formação e experiência acadêmica adequada para ministrar os conteúdos curriculares
requeridos nesta chamada.
1.2. É necessária disponibilidade presencial para a Instituição. A carga horária é de até 20 horas semanais a serem
cumpridas no turno da noite, das 18h30min às 22h. Na eventualidade de se formarem turmas no turno vespertino
esses horários poderão se modificar, contemplando o horário das 13h30min às 17h.
1.3. É fundamental possuir disponibilidade no contraturno para estar presente em atividades acadêmicas
institucionais previstas no Calendário Acadêmico como reuniões, encontro de professores, formações continuadas
e eventos, sempre que solicitado.
1.4. O regime de trabalho estabelecido é horista.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições, para o Processo Seletivo, devem ser realizadas no período de 24/11/2022 a 27/12/2022, com
envio de documentação, exclusivamente, para o e-mail processoseletivo@fapeduca.com.br, organizada,
impreterivelmente, em um único arquivo.
2.2. Devem ser enviados os seguintes documentos: a) Requerimento de inscrição (Anexo II); b) Currículo Lattes
atualizado conforme disposto na plataforma da CNPq.
3 – DAS VAGAS
3.1. A oferta de vagas para cada curso indicado está discriminada no Anexo III e pode ser alterada/modificada
/retirada em qualquer etapa do processo seletivo, a critério da FAP.
3.2. O Processo Seletivo será realizado no período de 24/11/2022 a 07/02/2023, havendo para cada curso com
vagas disponibilizadas, uma comissão formada por dois examinadores/professores da FAP indicados pela
Comissão do Processo Seletivo.
4 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: a) inscrição e avaliação curricular; b) avaliação didática
e entrevista; c) Entrevista com a Direção de Ensino; d) Participação no Encontro de Professores referente ao I
Semestre Letivo 2023.
4.2. Para a inscrição o candidato deverá preencher corretamente a ficha e anexar obrigatoriamente cópia dos
diplomas de graduação e pós-graduação, assim como a versão atualizada do currículo lattes.
4.2.1. Serão considerados aptos os candidatos com formação mínima especialista.
4.2.2. O resultado da análise curricular será divulgado por e-mail no dia 07/01/2023, quando serão informados os
classificados para a segunda etapa do processo seletivo. Nesta oportunidade, serão disponibilizados os locais, dias
e horários para realização da prova didática, que acontecerá entre os dias 17/01 e 20/01/2023.
4.3. Na prova didática e entrevista o candidato deve se apresentar no dia e hora agendados para a etapa. O não
comparecimento nesta configura desinteresse pela vaga e o candidato será excluído do processo.
4.3.1. No dia desta etapa, o candidato deverá disponibilizar para a banca avaliadora 2 (duas) vias impressas do
plano de aula, contendo a ementa do componente curricular, objetivos, conteúdo programático, metodologia,
recursos didáticos, proposta de avaliação e referências bibliográficas. O Anexo IV traz um Modelo de Plano de Aula
a ser devidamente preenchido pelo candidato.
4.3.2. A duração da Prova Didática será de até 20 minutos e da Entrevista de até 20 minutos, totalizando 40
(quarenta) minutos por candidato.
4.3.3. Ao candidato que tiver interesse será disponibilizado os seguintes recursos: computador com acesso à
internet, datashow, quadro branco e canetas para quadro branco.
4.3.4. O candidato será avaliado por uma banca formada por dois professores e ao final da Entrevista o candidato
será liberado.
4.3.5. Na Prova Didática e Entrevista, o candidato será avaliado, entre outros aspectos, por: a) Capacidade de
comunicação expositiva e precisa do tema; b) Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes
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ao tema; c) Domínio dos aspectos didáticos aplicáveis ao processo de ensino e aprendizagem; d) Utilização de
metodologias problematizadoras de ensino; e) Utilização e adequação dos recursos disponíveis; f) Titulação; g)
Disponibilidade de horário para a Instituição.
4.3.6. O resultado da Prova Didática e Entrevista será divulgado por e-mail no dia 21/01/2023, quando serão
informados os candidatos classificados para próxima etapa do processo, assim como o dia e horário para
comparecimento na etapa seguinte.
4.4. A entrevista com a Direção de Ensino é a terceira etapa e consiste em uma conversa realizada com a Diretora
de Ensino ou membro indicado por ela.
4.4.1. O candidato deve se apresentar no dia e hora agendados para a etapa de Entrevista pela Direção de Ensino
e o não comparecimento nesta etapa configura desinteresse pela vaga e o candidato será excluído do processo.
4.4.2. O resultado da Entrevista com a Direção de Ensino será divulgado por e-mail no dia 27/01/2023.
4.5. O Encontro de Professores é a quarta e última etapa, tem por objetivo conhecer melhor o candidato, suas
características pessoais, personalidade, capacidade de trabalhar em equipe e socializar.
4.5.1. Nesta etapa serão avaliados alguns atributos, como nível de raciocínio, comunicação, argumentação,
liderança, pensamento crítico, entre outros.
4.5.2. O resultado da participação no Encontro de Professores será divulgado no dia 07/02/2023 como resultado
final do processo seletivo.
5 - DOS RESULTADOS
5.1. A divulgação do resultado final será no dia 07 de fevereiro de 2023, por e-mail enviado ao candidato que
deverá comparecer em data e horário informados na FAP portando os documentos solicitados pelo setor de
Recursos Humanos. (Anexo V)
6 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Inscrições

Primeira Etapa
Resultado da 1ª
Etapa

24/11/2022 a
27/12/2022

03/01 a 06/01/2023

Divulgação via e-mail dos candidatos selecionados na
primeira etapa e dos seus respectivos horários e temas para
as avaliações didáticas.

17/01 a 20/01/2023

Realização das avaliações didáticas e entrevistas –
presencial.

21/01/2023

Divulgação via e-mail dos candidatos selecionados na
segunda etapa e dos seus respectivos horários para a
entrevista com a Direção de Ensino.

24/01 a 26/01/2023

Entrevista com a Direção de Ensino

27/01/2023

Divulgação via e-mail dos candidatos selecionados na
terceira etapa e envio da Programação do Encontro de
Professores.

02 a 04/02/2023

Participação no Encontro de Professores

07/02/2023

Divulgação via e-mail do resultado final dos candidatos
selecionados no Processo Seletivo.

Terceira Etapa
Resultado da 3ª
Etapa
Quarta Etapa
Resultado Final

Avaliação curricular dos candidatos.

07/01/2023

Segunda Etapa
Resultado da 2ª
Etapa

Inscrições através do e-mail:
processoseletivo@fapeduca.com.br

7 – REMUNERAÇÃO
7.1. A remuneração do Professor horista será estabelecida com base na qualificação e experiência do candidato,
observada a correspondência com as faixas de remuneração do Plano de Carreiras da FAP, descrito abaixo:
Titulação
Especialista
Mestre I

Tempo de experiência
3 anos de experiência no
Ensino Superior
Iniciante

Valor hora/aula
41,00
45,50
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Mestre II

Mestre III

Doutor I
Doutor II

3 anos de experiência no
Ensino Superior +
publicação
5 anos de experiência no
Ensino Superior + estar
cursando doutorado
3 anos de experiência +
publicação
5 anos de experiência e
estar cursando pósdoutorado

49,00

53,00

63,00
65,00

Chapadinha, 18 de novembro de 2022

_______________________________________________
Profª Ma. Raimunda Nonata Fortes Braga
Diretora de Ensino
Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP)
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO CARGO
I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-se à aprovação do Colegiado de Curso;
II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o programa e a carga horária;
III. Registrar, nas cadernetas, ou folhas equivalentes, a frequência dos alunos e a matéria lecionada;
IV. Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento acadêmico, e mensurar os resultados
apresentados pelos alunos, em consonância com regulamentação institucional;
V. Fazer a devolutiva aos alunos dos instrumentos de avaliação aplicados devidamente corrigidos, nos prazos
fixados;
VI. Entregar à Coordenação de Curso os resultados das avaliações do aproveitamento acadêmico, nos prazos
fixados;
VII. Observar o regime disciplinar da instituição;
VIII. Executar projetos de iniciação científica e programas de extensão;
IX. Votar e ser votado para representante de sua classe nos órgãos colegiados da instituição;
X. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos a que pertencer e de comissões para as quais for designado;
XI. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
XII. Demais atribuições que lhe forem previstas em lei e normas vigentes da instituição.
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ANEXO II – PROCESSO SELETIVO DOCENTE - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO
CURSO
TITULAÇÃO
NACIONALIDADE

CPF
ORGÃO
EMISSOR

IDENTIDADE (RG)

DATA
DE
EXPEDIÇÃO

ENDEREÇO
RESIDENCIAL
CIDADE

ESTADO

TELEFONES

CEP

E-MAIL

DESCREVER EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA:

Venho, por meio deste, requerer inscrição no Processo Seletivo Docente da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP),
com titulação máxima acima especificada, declarando-me ciente dos termos e das condições constantes no Edital.

Local e data

____________________________________
Nome/Assinatura

DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO

SIM

NÃO

CURRICULUM VITAE MODELO LATTES (CNPq)

(

)

(

)

FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS DE DIPLOMAS

(

)

(

)

COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(

)

(

)

HISTÓRICO DA ÚLTIMA GRADUAÇÃO E PÓS- GRADUAÇÃO

(

)

(

)
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ANEXO III – QUADRO DE OFERTA DE VAGAS

CURSO/DISCIPLINA

VAGAS

TITULAÇÃO
MÍNIMA
EXIGIDA

Direito

5

Mestrado

2ª
feir
a
X

Ciências Contábeis

2

Especialização

Pedagogia

2

Enfermagem

5

DISPONIBILIDADE MÍNIMA EXIGIDA
(mínimos três dias)
DIAS DA SEMANA
3ª
4ª
5ª
6ª
Sábado
feira
feira
feira
feira
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Especialização

X

X

X

X

X

X

Mestrado

X

X

X

X

X

X
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ANEXO IV – MODELO PLANO DE AULA
CANDIDATO (A):
CURSO:
EMENTA:

OBJETIVO GERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

METODOLOGIA:

RECURSOS DIDÁTICOS:

AVALIAÇÃO:

BIBLIOGRAFIA:
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ANEXO V – DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
✓ CTPS original/Cartão PIS/PASEP;
✓ Atestado de Saúde ocupacional (ASO);
✓ Atestado de antecedentes criminais;
✓ Atestado de Sanidade Mental;
✓ 02 fotos 3x4;
✓ Carteira de identidade, CPF, e Título de Eleitor;
✓ CNH e Certificado Militar (se for o caso);
✓ Comprovante de residência;
✓ Certificado de graduação e pós-graduação;
✓ Comprovantes de publicação intelectual dos últimos 3 anos.
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