
 

 

 

 

SELEÇÃO DE PROFESSORES 

Processo seletivo para contratação de professores para o semestre letivo 2018/1 

 

 Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA (sede e Campus Ceres) 

 Faculdade Evangélica de Goianésia – FACEG 

 Faculdades Evangélicas de Ceres e Rubiataba  

 

 

A Associação Educativa Evangélica (AEE) receberá inscrições para 

seleção de professores no período de 23 de novembro a 08 de dezembro de 2017. 

O(a) candidato(a) que se enquadrar no perfil exigido deverá, no ato da inscrição, 

preencher uma ficha cadastral e entregar o currículo lattes devidamente comprovado 

e atualizado. Solicitamos que os documentos (titulações) originais sejam 

apresentados para conferência das cópias que serão entregues no ato da inscrição. 

As inscrições poderão ser realizadas no Centro Universitário de Anápolis 

– Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD). O horário de atendimento da PROACAD é 

das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas de segunda-feira a quinta-feira – e das 8 às 

12 horas e das 14 às 16 horas, na sexta-feira. Em situações de moradia fora do 

município de Anápolis, o candidato poderá solicitar a inscrição pelo Correio (via 

Sedex).  
 

ENDEREÇO:  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA  

Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD  

Endereço: Av. Universitária, Km 3,5 – Bloco C – 5º andar 

CEP: 75.083 – 515 - Anápolis – GO 

 

Atenção para as seguintes recomendações: 

 O(a) candidato(a) deverá atender ao perfil exigido conforme o quadro de 

vagas. 



 O currículo Lattes deverá estar atualizado (ano 2017) com as comprovações. 

Somente será pontuada a informação documentada.  

 A participação em eventos, bancas e produções científicas devem ser 

comprovadas e referentes aos últimos 3 anos. 

 Verificar, no quadro de vagas, se há outra exigência de documentação para 

providenciar (Ex: Registro em Conselho de Classe: OAB, CRM, CRO). 

 Preencher a ficha cadastral (solicitar por e-mail para aqueles que optarem por 

inscrição pelo correio). 

 Para inscrições postadas, toda documentação deverá chegar à Pró-Reitoria 

Acadêmica do Centro Universitário de Anápolis até o dia 08 de dezembro de 

2017. 

 A aula-teste, entrevista e prova escrita serão realizadas nas dependências do 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, independente se a vaga 

é para essa instituição ou para outras mantidas (FECER ou FACEG).  

 Os candidatos que enviarem documentação por correspondência deverão 

informar o procedimento à Pró-Reitoria (e-mail 

isabela.paula@unievangelica.edu.br ou pelos telefones (62) 3310 – 6666 e 

3310 – 6650).  

As vagas para contratação de professores são para as seguintes 

mantidas da AEE (quadro de vagas em anexo):  

 Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA (sede e campus Ceres) 

 Faculdade Evangélica de Goianésia – FACEG 

 Faculdades Evangélicas de Ceres e Rubiataba  

 

 

 

mailto:isabela.paula@unievangelica.edu.br


OBSERVAÇÕES:  

 A participação e aprovação no processo seletivo não são garantias de contratação 
ou mesmo de contrato com a carga horária indicada no quadro anexo, ficando ao 
exclusivo critério da Instituição tal deliberação, que não está sujeita a impugnação 
ou recurso. Os(as) candidatos(as) selecionados poderão compor quadro de 
reserva. 

 No quadro de vagas consta a carga horária por disciplina e a provável carga horária 

semanal de trabalho. A definição de carga horária para contratação dependerá do 

alcance da demanda de matrículas nas turmas, do número de turmas e/ou outras 

atividades docentes.  

 A contratação é específica para cada mantida, que possui particularidades quanto 
ao projeto pedagógico, duração e valores de hora aula, horário de trabalho, 
normatização interna e etc, cientificando-se o(a) candidato(a) de que a celebração 
do contrato de trabalho implica no aceite de todas as especificidades e normas da 
unidade para a qual for contratado. 

 No caso de contratação, o(a) docente(a) ingressará na Instituição 
na categoria de Professor Assistente, com remuneração 
respectiva, independente de sua titulação.  

 O contrato inicial é de experiência, com prazo de um semestre. Após esse período, 
o professor será avaliado para fins da recondução ou efetivação do contrato ou 
desligamento da IES.   

 

Os(as) candidatos(as) serão informados, com antecedência, quanto ao 

dia, horário e local da prova via e-mail e pelo site institucional. 

A instituição disponibilizará Datashow, quadro e giz para a aula teste 

(Obs: não disponibilizaremos o computador. Se for utilizar Datashow, por favor, 

providenciar notebook). Qualquer outro recurso didático ficará sob a 

responsabilidade do(a) candidato(a). Solicitamos que os(as) candidatos(as) 

compareçam ao local da seleção com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. 

O(a) candidato(a) deverá entregar 3 cópias impressas do plano de aula 

no início da aula teste, constando os seguintes itens:  

 

 

 

 



PLANO DE AULA 

I - Identificação 

Curso:                                

Disciplina:             

Período ou semestre: 

Nome do candidato: 

 

II – Tema da aula: 

III – Objetivo(s): 

IV – Conteúdo: 

V – Metodologia: 

VI – Recursos didáticos: 

VII – Avaliação: 

VIII – Referências bibliográficas (ABNT) 

 

CRONOGRAMA DO SISTEMA CONTINUADO DE AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

CRONOGRAMA  
De 23 de novembro a 08 de dezembro de 2017 Inscrições 

Data prevista: 14 e 15 de dezembro de 2017 Realização da aula-teste, arguição e 
prova escrita 

 

INSCRIÇÕES 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA  

Pró-Reitoria Acadêmica – Av. Universitária, Km 3,5 – Bloco C – 5º andar, Anápolis - 

Go (para encaminhamento de inscrições via correio, favor entrar em contato com a 

Pró-Reitoria para maiores detalhes) 

CEP: 75.083 – 515  

Contatos: (62) 3310 – 6846 / 3310 – 6650 / 3310 – 6666 e 3310 – 6762.   

E-mails: odiones@unievangelica.edu.br; josely@unievangelica.edu.br; 

isabela.paula@unievangelica.edu.br  

O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas de segunda a 

quinta-feira e das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas, na sexta-feira.   

 

Anápolis, 22 de novembro de 2017 

mailto:isabela.paula@unievangelica.edu.br

