UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
EDITAL PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES CONTEUDISTAS_2018_1
Torno público que estão abertas, no período de 10 a 28 de novembro de 2017, as inscrições para a
seleção de professores conteudistas para o Núcleo de Educação a Distância da Universidade
Metropolitana de Santos - UNIMES, conforme quadro abaixo.
Curso de Graduação

Exigência




Bacharelado em Engenharia de Produção
Bacharelado em Engenharia Ambiental – disciplinas:

Introdução à Engenharia;

Desenho Técnico.



Bacharelado em Biblioteconomia – disciplinas:

Fundamentos em Biblioteconomia Documentação e Ciência
da Informação;

Biblioteconomia e Sociedade;

Teoria da Classificação;

Fontes de Informação I;

Comunicação e Semiótica;

Produção dos Registros do Conhecimento.
Licenciatura em Pedagogia – disciplina:

Avaliação da Aprendizagem.



Professores com Engenharia de
Produção ou Engenharia
Ambiental e titulação em
Mestrado/Doutorado na área.

Professores com formação em
Biblioteconomia e titulação em
Mestrado/Doutorado na área.

Professores com formação em
Pedagogia e titulação em
Mestrado/Doutorado em
Educação.

INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser realizadas por meio do site www.unimes.br no link denominado
PROCESSO DE SELEÇÃO PROFESSOR CONTEUDISTA onde deverão ser preenchidas as informações
solicitadas.
A documentação exigida deve ser apresentada no ato da realização do processo de seleção,
sendo nula a inscrição caso o candidato não apresente integralmente e na forma a seguir orientada:
a) Diploma de Graduação;
b) RG;
c) CPF;
d) Documento comprobatório da qualificação acadêmica (diplomas de graduação e stricto
sensu, certificados lato sensu e/ou atas de defesa de pós-graduação stricto sensu);
e) Currículo Lattes atualizado.
Obs.: A titulação de Mestrado ou Doutorado obtida no exterior deve estar devidamente reconhecida no
Brasil. A documentação necessária deverá ser apresentada em cópia autenticada.
Trabalhos publicados devem ser apresentados e comprovados no ato da realização da seleção.
O processo de seleção será realizado em duas etapas:
1 – Entrevista com os candidatos e a apresentação da documentação, quando serão selecionados por
critérios de titulação, produção acadêmica e disponibilidade para elaboração de material.
2 – Os selecionados na primeira etapa passarão por formação na UNIMES Virtual e participarão da
criação e apresentação de uma aula, quando serão selecionados nesta fase.
A aprovação no processo de seleção não determina a contratação considerando que a elaboração do
material se dá por contrato de prestação de serviço.
Após o término do período de inscrição os candidatos selecionados receberão comunicação por e-mail
de data e horário da continuidade do processo que ocorrerá no Campus “Rosinha Viegas”, Avenida
Conselheiro Nébias, Nº 536, em Santos – SP.
Santos, 07 de novembro de 2017.

Dra. Elaine Marcilio Santos
Pró-Reitora Acadêmica

Dra. Elisabeth dos Santos Tavares
Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância

