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ICSA 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE DOCENTES 
PARA OS CURSOS DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

NÚMERO 
 
 

001/2022 - 1 

 

Coordenação do Curso de: Administração 
Coordenação do Curso de: Ciências Contábeis 
Coordenação do Curso de: Gestão Pública 
Coordenação do Curso de: Logística 
Unidade: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA 
 
 
 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER - UNIFAN, sediado na Av. 

Bela Vista, nº 26, Jardim das Esmeraldas, Aparecida de Goiânia/GO, faz saber a 

todos os interessados que estão abertas inscrições para o processo seletivo n° 

001/2022, destinado ao preenchimento de 03 (três) vagas para contratação de 

professores para os Cursos pertencentes ao Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas - ICSA, nos seguintes termos: 

 

1 – Dos requisitos: 
 

1.1  O candidato deve: 

 ser graduado em áreas  das Ciências Sociais Aplicadas: 

 ter ata de qualificação no curso de Mestrado; 

 possuir disponibilidade para ministrar aulas nos períodos matutino e 

noturno nos horários estabelecidos pelo Centro Universitário Alfredo 

Nasser. 

1.2 O candidato deve apresentar: 

 Curriculum Lattes atualizado e comprovado com relação aos títulos 

acadêmicos, experiências profissionais, atividades no magistério 

superior e produções científicas, técnicas, culturais, humanísticas 

e/ou artísticas dos últimos 03 (três) anos. 

 

2 – Do processo de seleção: 
 

2.1 – O candidato deverá enviar o Curriculum Lattes para os e-mail: 

sandrajorge@unifan.edu.br e ricardocapelli@unifan.edu.br até o dia 20 de junho 

de 2022, ocasião em que será realizada a análise e o arquivamento no banco de 

dados da IES. 
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2.2 – A análise do Curriculum Lattes será eliminatória, levando-se em 

consideração: 

a) formação acadêmica; 

b) produção científica, tecnológica, técnica, artística ou cultural; 

c) atualização profissional; 

d) experiência docente no magistério do ensino superior. 
 

 

2.3 – A seleção será composta ainda de: 

I) avaliação didático-pedagógica que constará de aula expositiva com duração de 

20 (vinte) minutos no dia 29 de junho de 2022 (horário a ser definido). Para a 

avaliação, o candidato terá prévio conhecimento dos temas específicos da área 

das Ciências Sociais Aplicadas, ora determinados pela Comissão de Avaliação 

Docente.  

II)  entrevista, de carater  classificatória, a ser agendada pela Comissão de 

Avaliação Docente. 

 

2.4 – Somente participará da avaliação didático-pedagógica  e da entrevista o 

candidato que preencher os requisitos mínimos do item 1 deste edital. 

 

2.5 – O processo de seleção será organizado pelas coordenações do  ICSA, que 

constituirá uma Comissão de Avaliação Docente composta  por  03 (três) 

membros responsáveis pelo processo seletivo. 

 

2.6 – O resultado final apresentará  os candidatos aprovados no procedimento de 

seleção, por ordem de classificação. 

 

 

3 – Da contratação: 
 

3.1 – A contratação do candidato para a vaga será realizada de acordo com a 

classificação obtida. 

 

3.2 – Não há obrigatoriedade da seleção preencher todas as vagas ofertadas 

neste edital. 



 

3 
 

 

3.3 – A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação nem 

impede a realização de novo processo seletivo para a IES. 

 

3.4 – Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, até o início do semestre 

de 2022/2, toda a documentação necessária para sua contratação, conforme 

previsto na regulamentação da IES. 

 
 

4 – Das disposições finais e transitórias: 
 

4.1 – Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação faculta-

se às Coordenações dos Cursos do ICSA a convocação de novos candidatos 

com classificações posteriores para o provimento das vagas previstas neste 

Edital. 
 

4.2 – A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas 

instruções específicas que o acompanham, não podendo, portanto, o candidato 

alegar desconhecê-las. 

 

4.3 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Avaliação Docente 

designada para este processo de seleção. 

 

 

 

Aparecida de Goiânia/GO, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

Prof. Ms. Ricardo Borges Capelli 
Coordenador do Curso de Administração e 

do Curso de Gestão Pública 

 Profª. Ms. Sandra Maria Machado Jorge 
Coordenadora do Curso de Ciências 
Contábeis e do Curso de Logística  

 


