
 

 
 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE TALENTOS DOCENTES 
- PROFESSORES PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO, MBA E EDUCAÇÃO EXECUTIVA 

 
EDITAL N. 01/2020 

 
A Trevisan Escola de Negócios faz saber a todos os interessados que estão abertas as 
inscrições para o Processo Seletivo de Talentos Docentes – Graduação, MBA e Educação 
Executiva. A seleção será efetuada mediante preenchimento de ficha de inscrição, 
análise curricular, análise de títulos e entrevista e avaliação da produção de conteúdo. 
 
Para participar, o candidato deverá ter ciência dos requisitos exigidos para as 
responsabilidades docentes, assim como, aceitação das normas e das condições 
estabelecidas neste edital e não poderá alegar qualquer desconhecimento deste. 
 
 
 
1.  DAS VAGAS 
 
As vagas destinam-se à atuação como Professor nos Cursos de Graduação, MBA e 
Educação Executiva, tanto presenciais como a distância, para todas as unidades da 
Trevisan Escola de Negócios e parcerias. 
 
O candidato deve possuir os requisitos exigidos no Anexo 1 deste Edital. 
 
O presente Edital é composto também de vagas para Cadastro Reserva (CR), não 
caracterizando, nestes casos, a contratação imediata. 
 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 A inscrição deverá ser preenchida em formulário próprio disponibilizado na página. 
 
 
2.2 O formulário de inscrição deverá ser preenchido entre os dias 23/07/2020 e 
30/08/2020. 
 
2.3 Somente serão consideradas válidas as candidaturas com os todos os itens da ficha 
de inscrição devidamente preenchidos. 
 
2.4 O candidato que tiver interesse em mais de uma vaga ou área, poderá assinalar 
mais de uma área ou oportunidade. 
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3.  DOS REQUISITOS 
 
3.1 Para candidatura, as inscrições devem atender a todos os requisitos abaixo: 
 
- Formação mínima de especialista (Pós-Graduação Lato Sensu) 
- Experiência profissional na área da disciplina selecionada  (imprescindível) 
- Experiência docente no Ensino Superior (imprescindível) 
- Experiência docente no Ensino Superior, na modalidade online ao-vivo 
(imprescindível) 
- Experiência como autor de material EAD (desejável) 
- Experiência com gravação de aula em estúdio (desejável). 
 
 
 
DO PROCESSO SELETIVO - ETAPAS, CLASSIFICAÇÃO E VALIDADE 
 
4.1 O processo seletivo contemplará as seguintes etapas abaixo: 
 
Primeira etapa: Preenchimento da ficha de inscrição: será considerado apto a participar 
da segunda etapa da seleção, o candidato que apresentar os requisitos solicitados. 
(bit.ly/3kB7xnE) 
 
 
● Segunda Etapa: Análise do Currículo– A análise do Currículo Lattes será realizada 
com base nos títulos acadêmicos, experiência docente no Ensino Superior, experiência 
profissional, aderência à área pretendida e de acordo com a tabela 
 
“Critérios para a Análise de Currículo e Pontuação” (Anexo 2). Etapa eliminatória. 
 
● Terceira etapa: Entrevista com Comissão Acadêmica – participação de 
entrevista com equipe designada pela instituição para este Processo Seletivo e 
apresentação da documentação comprobatória de titulação acadêmica. Etapa 
eliminatória. 
 
● Quarta Etapa: Análise didática - composta pela elaboração do plano de aula e 
o desempenho do candidato em aula-teste a ser realizada conforme tema previamente 
apresentado (eliminatória e classificatória). 



2 

 
 
 
4.2 Da Classificação: Os candidatos aprovados serão relacionados por ordem de 
classificação de acordo com a maior média obtida nas etapas. 
 
Na desistência ou impossibilidade de o candidato melhor classificado preencher a vaga, 
a Comissão de Recrutamento e Seleção apontará, mediante ordem de classificação, 
outro candidato apto ao preenchimento da posição. 
 
Em casos de empate na média final, classifica-se o candidato que obtiver a maior nota 
no quesito “Análise Didática”, composto pela entrevista e desempenho em aula-teste. 
 
Ainda ocorrendo empate, dar-se-á preferência ao candidato que obtiver mais tempo de 
experiência no magistério superior. 
 
 
 
4.3 Da Validade: A presente Seleção, regida por este Edital tem validade de 2 (dois) anos, 
a partir da data da assinatura da Diretoria Acadêmica. 
 
4.4 Do Cumprimento do Cronograma: O candidato é responsável pelo cumprimento do 
cronograma (dias, locais e horários) da seleção. O atraso ou a ausência em qualquer das 
etapas, elimina o candidato
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5 DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DA SELEÇÃO 
 
A Seleção será feita pela equipe acadêmica da instituição, composta por membros da 
Direção Acadêmica, Coordenação de Pós-Graduação e Coordenação de Graduação. 
 
A Comissão de Recrutamento e Seleção é soberana na decisão da pontuação final desta 
seleção, se reservando no direito de não ser necessária a justificativa da não aprovação 
de qualquer candidato. 
 
 
 
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Os Resultados da seleção serão divulgados na página da instituição e por mensagem 
eletrônica aos inscritos no Processo Seletivo. 
 
O candidato será convocado de acordo com a ordem de classificação e disponibilidade 
de vagas. Destaca-se ainda que o presente edital é composto também de vagas para 
Cadastro Reserva (CR), não caracterizando, nestes casos, a contratação imediata. 
 
 
7. DAS RESPONSABILIDADES DOCENTES 
 
Desempenhando o papel de Professores 
 
● Planejar e ministrar aulas; 
● Elaborar o plano de aulas e cronograma definidos para a disciplina pela 
Coordenação de Curso; 
● Colaborar com a construção e atualização de conteúdos programáticos da 
disciplina sob sua responsabilidade; 
● Colaborar na elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, 
propostas, programas e políticas educacionais; 
● Planejar, executar e avaliar atividades de desenvolvimento do aluno; 
● Atender, de forma eventual, o aluno em questões pedagógicas relativas ao seu 
curso; 
● Elaborar conteúdo pedagógico e material de aula e disponibilizá-los no Portal 
Acadêmico aos alunos; 
● Elaborar conteúdo programático da disciplina e colocá-lo no portal, possibilitando 
um melhor aprendizado pelo aluno; 
● Elaborar avaliações e instrumentos pedagógicos que estimulem o pensamento 
crítico, a capacidade de resolução de problemas e aplicação dos conceitos em abordagem 
prática. 
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ANEXO 1 
QUADRO DE ÁREAS 

 
 

GRADUAÇÃO PERÍODO 
Graduação em Administração (ao-vivo online) Matutino 
Graduação em Ciências Contábeis (ao-vivo online) Noturno 
Graduação em Ciências Contábeis EAD 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO / MBA PERÍODO 

MBA EXECUTIVO EM DATA SCIENCE sexta e sábado 

MBA EXECUTIVO EM GESTÃO E MARKETING ESPORTIVO sábado 

MBA EXECUTIVO EM GESTÃO TRIBUTÁRIA segunda e quarta 

MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE sábado 

MBA EM NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE E IFRS semana e sábado 

MBA EM GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA segunda e quarta 

MBA EM PERÍCIA CONTÁBIL sábado 
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ANEXO 2 
CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO - ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

I- POR ANÁLISE DO CURRÍCULO PROFISSIONAL E ACADÊMICO  
   
FORMAÇÃO Especialização (Lato Sensu) 5 
ACADÊMICA/ Mestrado 10 
TITULAÇÃO (*) Doutorado 15 
ATUAÇÃO Atuação profissional na área da disciplina selecionada 5 
 Docência no ensino superior  5 
ACADÊMICA/ Atuação docente no ensino superior em aulas ao-vivo online 5 
PROFISSIONAL Atuação como professor conteudista ,tutor a distância 2 
PRODUÇÃO Livros publicados nos últimos 3 anos 2 
ACADÊMICA (**) Artigos publicados em Revistas Científica Qualis A 2 
  e B nos últimos 3 anos  
(*) Não cumulative   

 
(**) Pontuação por publicação 
 
 
 
 
II.POR ANÁLISE DO CURRÍCULO PROFISSIONAL E ACADÊMICO 
 
Avaliação de experiência profissional na área pretendida 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E TÉCNICA NA ÁREA PRETENDIDA 5 
EXPERIÊNCIA EM GESTÃO NA ÁREA PRETENDIDA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 


