EDITAL N° 012/2018
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR

A Faculdade Cristo Rei de Cornélio Procópio torna público o presente edital
para realização de Processo Seletivo parra Contratação de Professor para o
Curso de Bacharelado em Educação Física

1. DOS REQUISITOS
Os interessados em participar do processo seletivo devem apresentar os
seguintes requisitos mínimos:
a) Diploma de graduação em Educação Física, reconhecido pelo MEC;
b) Certificação de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu na área da
Educação Física, reconhecido pelo MEC e/ou CAPES;
c) Preferencialmente deverá ter experiência mínima de 01 ano em docência no
ensino superior;
d) Preenchimento da Ficha para processo seletivo de docentes.

2) DA INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser realizada no período de 06/11/2018 a 21/11/2018,
mediante o preenchimento da “Ficha de Inscrição Para Processo Seletivo de
Docentes” que se encontra no Anexo I deste edital.
Juntamente com os documentos mínimos exigidos no item 1, deverá ser
encaminhado o link do currículo lattes.
Os documentos e a ficha de inscrição deverão ser encaminhados para o e-mail:
coordedu.fisica@faccrei.edu.br
Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
A inscrição implica o aceite por parte do candidato das condições estabelecidas
no presente edital para a realização do processo seletivo.
3) DA SELEÇÃO
O candidato deverá comparecer ao campus da Faculdade Cristo Rei no dia e
hora marcado pela banca examinadora, para realizar uma aula de 30 minutos
em relação à disciplina escolhida, constante neste edital.

A seleção do professor levará em consideração a didática e o conhecimento
apresentado pelo candidato à vaga.
Cabe exclusivamente à banca examinadora a avaliação em relação aos
candidatos, assim como a escolha do candidato aprovado para a vaga
ofertada.

4) DAS VAGAS
O candidato deverá especificar na ficha de inscrição em qual disciplina deseja
realizar o processo seletivo.
Será ofertada 01 (uma) vaga para cada disciplina abaixo relacionadas:
APRENDIZAGEM MOTORA
BASQUETEBOL
EPIDEMIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

5) DA AVALIAÇÃO
Após a confirmação da inscrição, o candidato receberá via e-mail um
comunicado em relação ao dia e hora para realização da exposição oral na
disciplina pretendida.
A exposição é de caráter eliminatório.
A avaliação será feita de forma expositiva, perante uma banca constituída por
03 docentes efetivos da Faccrei.
Não é permitido que o candidato assista a apresentação de outro candidato.
Marçal Guerreiro do Amaral Campos Filho
Coordenador do Curso de Educação Física

