
FACULDADE SANTA MARIA - FSM
EDITAL 02/2020

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DE DOCENTE
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR

A Diretoria da Faculdade Santa Maria, torna público o presente EDITAL de seleção para 
admissão de docentes, para provimento do cargo de professor(a), para compor o quadro efetivo em 
regime CLT e de cadastro de reserva, destinado ao preenchimento de vagas supervenientes para os 
cargos do docente do ensino superior com titulação mínima de Mestre e/ou Doutor. Regime de 
Tempo Parcial (20 horas semanais), de acordo a necessidade da FSM, para atuar no curso de 
graduação em Administração e Engenharia Civil. Não cabendo, portanto, a convocação de nenhum 
selecionado sem a existência de vaga.

.
DESTAQUE: Em caso de aprovação o candidato poderá NÃO ser convocado de imediato, pois 
caberá a FSM definir o período de convocação, de acordo com as vagas que surgirão. O número de 
vagas e requisitos mínimos estão discriminados no anexo I deste edital. 

1. Da inscrição:
1.1 As inscrições serão recebidas no período de 16 a 22 de janeiro de 2020 via online por e-mail 
(seleçãodocentefsm@gmail.com) ou presencialmente no mesmo período no horário das 08h às 12h 
na coordenação do curso de Engenharia Civil da FSM, localizada na BR 230, Km 504, bairro Cristo 
Rei, Cajazeiras – PB.

1.2 Documentação
As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição (Anexo II) dirigida à 
Coordenação de Engenharia Civil acompanhada de cópia dos seguintes documentos:

- Diploma de graduação em Sistemas de Informações e/ou áreas afins obtido em curso 
reconhecido pelo MEC;
- Certificados de Mestre e/ou de Doutor obtidos em cursos reconhecidos pela CAPES ou 
validados no Brasil;
- Declaração de experiência em ensino superior, se tiver;
- Documento de identificação pessoal (RG e CPF em único arquivo);
- Curriculum Lattes atualizado.

2. Da seleção:
O Processo seletivo simplificado ocorrerá nas seguintes etapas:
2.1 - 1ª Etapa: Às 11:00h do dia 23 de janeiro de 2020 – Homologação das inscrições e sorteio do 
ponto para o curso de Administração e Engenharia Civil, da avaliação didática (aula) aberto ao 
público.
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2.2 - 2ª Etapa: 28 de janeiro de 2020 - Avaliação didática (aula) a partir das áreas de atuação e 
conhecimentos das unidades curriculares propostas. A 2ª etapa terá acompanhamento, supervisão e 
avaliação de comissão composta por um presidente (coordenador de curso) e por dois membros 
(professores da instituição).  Os pontos do sorteio desta etapa serão temas das unidades curriculares 
propostas (anexo III) serão informados com até 24 horas de antecedência via correio eletrônico 
informado pelo candidato no ato da inscrição, sob compromisso de visualizá-lo. É critério avaliativo 
a entrega do plano de aula em três vias antes da apresentação.
Tempo para apresentação: 20 minutos.

2.3 - 3ª etapa: 28 de janeiro de 2020 - Entrevista realizada pelo coordenador do curso de graduação, 
no qual o candidato se inscreveu com o objetivo de avaliar o desempenho e o perfil docente do(a) 
candidato(a).
2.4 - As etapas da seleção serão realizadas na cidade de Cajazeiras – PB.

3. Dos resultados:
Os resultados serão divulgados até o dia 31 de janeiro de 2020 por meio do site da Faculdade 
(http://www.fsm.edu.br/) e encaminhados para o endereço eletrônico e/ou telefone do candidato.

4. Das disposições finais
O candidato selecionado deverá seguir todas as normas constante do Regimento Institucional da 
FSM.

Cajazeiras, 15 de janeiro de 2020.

Profª Dra Sheylla Nadjane Batista Lacerda
Diretora Administrativa

http://www.fsm.edu.br/


ANEXO I

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DOCENTE
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR

Das unidades curriculares ofertadas:
CURSO UNIDADES CURRICULARES Carga Horária 

(horas/atividades)

ENGENHARIA CIVIL 1. ALGORITMOS E TÉCNICAS DE 
PROGRAMAÇÃO 80

1. INFORMÁTICA EMPRESARIAL 40

ADMINISTRAÇÃO 
2. GESTÃO DE SISTEMAS E 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 80
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DOCENTE
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR

DADOS PESSOAIS:

Nome: __________________________________________________________  Sexo: M (   ) F (   )
Data de nascimento: _____ /_____ /_______   Naturalidade:_____________ UF:_______   
CPF: _______________________RG: __________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
Cidade: ______________________________ CEP: _________________ -_______ UF: _______
Telefone residencial: (     ) __________________ celular(es): __________________________   
E-mail (s): ______________________________________________________________________

DADOS PROFISSIONAIS:

Graduação: ________________________________Instituição: ___________________________
Título: (    ) Especialista (    ) Mestre (    )Doutor (    )Pós-doutorado
Área de conhecimento da Pós-graduação: ___________________________________________
Por que deseja participar do processo seletivo para docente da Faculdade Santa Maria: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________, ____ de janeiro de 2020

________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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ANEXO III

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DOCENTE
EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR

PONTOS PARA SORTEIO DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 E-commerce

 Governança de TI 

 Planejamento estratégico em TI

 Planilhas eletrônicas

 Segurança e integridade de informações empresariais

BACHARELADO E ENGENHARIA CIVIL 

 Programação Estruturada 

 Programação Orientada a Objetos 

 Redes de computadores

 Estruturas de dados 

 Fundamentos da construção de algoritmos e programas.
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