EDITAL INTERNO DA Nº 004.2019
____________________________________
SELEÇÃO DE DOCENTE PARA O CARGO DE
GESTOR DO NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO
E EXTENSÃO
____________________________________
A Diretora Acadêmica da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista,
Profa. Dra. Maria Raquel de. G. Oriani Costa Negro no uso de suas atribuições,
torna público o edital para seleção de docente para o cargo de Gestor do
Núcleo de Pós-graduação e Extensão da Faculdade de Ciências e Letras de
Bragança Paulista
1.

INSTRUÇÕES

1.1. Inscrições – O link do Currículo Lattes atualizado deverá ser enviado até o dia 15/02/2019,
através do e-mail faculdade@fesb.edu.br juntamente com carta de interesse. Oportunidade para
profissionais com deficiência desde que compatível com as funções do cargo (lei nº. 8213/91);
1.1.1. O candidato selecionado será comunicado sobre a entrevista via email ou telefone.
1.2. Número de vagas: Verificar tabela abaixo
1.3. Requisitos: preferencialmente com titulação de Mestre e/ou Doutor, experiência acadêmica
comprovada (de acordo com a Deliberação CNE 55/2006), familiaridade com o uso de mídias como
whatsapp, linkedIn entre outras e disponibilidade para atender o número de horas exigidas presencial
e remotamente. Necessário ser profissional dinâmico, proativo e com bom relacionamento
interpessoal;
1.4. Período: validade de 02 anos, sendo os 06 primeiros meses como período de experiência com
possibilidade de suspensão ou continuidade do Gestor de acordo com os resultados.
1.5. A seleção constará de análise de currículo e de entrevista feita pelos componentes da banca
examinadora;
1.6. Instrumentos de Seleção: o profissional selecionado será avaliado por uma banca examinadora
(somente para currículos selecionados), composta pelo Núcleo de Direção Acadêmica e
Pedagógica, um membro do CONSEPE e um representante da Mantenedora;
1.7. Data da seleção: confirmada através de e-mail;
1.8. Resultado: O professor selecionado será notificado via e-mail.
1.9. Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora.
2.

VAGA, HORAS ADMINISTRATIVAS, OBSERVAÇÕES.

SELEÇÃO

FUNÇÃO

Bancas no dia Gestor do 01
20 de fevereiro. Núcleo de
Pósgraduação
e Extensão

VAGA

Obs.:

Horas /
administrativas

8 h/adm.
Semanais – A2

Disponibilidade para
acompanhamento de cursos
aos finais de semana e contato
remoto com alunos/professores
em outros momentos.

Bragança Paulista, 11 de fevereiro de 2019.

Profa. Dra. Maria Raquel de. G. Oriani Costa Negro
Diretora Acadêmica da FCLBP

