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EDITAL N° 002/2015 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR 

 
A Faculdade do Sudeste Goiano (FASUG), por decisão de sua mantenedora, 
Faculdade do Sudeste Goiano Ltda., faz saber aos interessados que estão abertas as 
inscrições ao processo seletivo para contratação de professores para atuação no 
primeiro semestre letivo de 2016. 
 
Os candidatos poderão se inscrever ao processo seletivo para atuação nos seguintes 
cursos e disciplinas, desde que possua titulação exigida, conforme a seguir.  
 

Curso Disciplina Formação e titulação mínima 

Ciências Contábeis 
 

 
Contabilidade Geral 

Graduação em Ciências Contábeis; 
mestrado em Ciências Contábeis ou 
Ciências Sociais Aplicadas e afins. 

Direito Direito Civil  
Direito Processual Civil 

Graduação em Direito; mestrado em Direito 
ou Ciências Sociais Aplicadas e afins. 

Administração, Ciências 
Contábeis e Direito 

 
Economia 

Graduação em Ciências Econômicas; 
mestrado em Economia ou em Ciências 
Sociais Aplicadas e afins. 

 
 
Depois da divulgação dos resultados, a determinação de carga horária para 
contratação, no primeiro semestre de 2016, dependerá do quantitativo de matrículas 
efetivadas por turmas, do número de turmas e/ou outras atividades docentes definidas 
pela FASUG. Assim, a aprovação na seleção docente não é garantia de contratação ou 
mesmo de contrato com carga horária indeterminada.  
 
O processo seletivo será realizado mediante: análise do Currículo Lattes e dos 
respectivos documentos comprobatórios das atividades nele indicadas; aula teste; e 
entrevista. Nas três etapas serão atribuídas notas de zero a cem. A nota final resultará 
da média aritmética das três pontuações, as quais serão apresentadas em ordem de 
classificação do candidato.  
 
A média final do candidato será publicada em ordem crescente de classificação.  
Serão considerados classificados os candidatos que alcançarem nota igual ou superior 
a 70 (setenta) pontos na média final.  
 
Se houver empate o desempate será feito obedecendo aos seguintes critérios: 
primeiro, o candidato que obtiver nota maior na aula teste; segundo, a nota do 
currículo; e terceiro, a nota da entrevista.  
 
O tema da aula teste será divulgado no dia 26 de novembro de 2015 conforme ementa 
da disciplina do curso. O candidato terá 30 minutos para ministrar a aula teste e, em 
seguida, os membros da Banca Examinadora constituída por três professores, 
procederá à arguição e entrevista.  
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O candidato será informado, com antecedência, quanto ao dia, horário e local da prova 
por e-mail, em quadro informativo na Faculdade do sudeste Goiano e no site 
institucional.  
 
A FASUG disponibilizará computador, data show, quadro, pincel e giz para a realização 
da aula teste. Qualquer outro recurso didático será de responsabilidade do candidato.  
 
O candidato deverá comparecer ao local da seleção com, no mínimo, 30 minutos de 
antecedência da realização da aula teste. 
 
O candidato deverá entregar três cópias impressas do plano de aula, antes do início da 
aula teste, constando os seguintes itens:  
 
 
PLANO DE AULA  
 
I – Identificação  
Curso:  
Área/Disciplina: 
Nome do candidato:  
II – Tema da aula:  
III – Objetivo(s):  
IV – Conteúdos:  
V – Metodologia:  
VI – Recursos didáticos:  
VII – Avaliação:  
VIII – Referências (ABNT)  
 
 
CRONOGRAMA  
  
03 a 25 de novembro de 2015  Inscrições  
01 a 10 de dezembro de 2015  
15 de dezembro de 2015 

Aula teste e entrevistas  
Publicação dos resultados 

 

DAS VAGAS  

As vagas para o presente processo seletivo destinam-se à atuação docente no turno 

noturno dos Cursos da Faculdade do Sudeste Goiano (FASUG), de acordo com as 

necessidades acadêmicas, em conformidade com orientações normativas, para 

desempenhar as atribuições docentes, na condição de professor horista, no primeiro 

semestre letivo de 2016. 
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INSCRIÇÕES  
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição eletronicamente, em formulário 
próprio disponibilizado no sítio da FASUG: www.fasug.edu.br. 
O candidato deverá imprimir a ficha de inscrição e entrega-la na Secretaria Geral da 
Faculdade do Sudeste Goiano (FASUG), situada na Avenida Lino Sampaio, 79, Centro, 
CEP: 75.200-000, Pires do Rio – Goiás, no período de 03 a 25 de novembro de 2015, 
no horário das 8 horas às 12 horas, das 14 horas às 17 horas e das 19 horas às 22 
horas. Documentos enviados por SEDEX serão considerados desde que a data da 
postagem seja no período de inscrição, de 03 a 25 de novembro de 2015. 
 
A inscrição será finalizada com a entrega dos documentos e a assinatura de 
recebimento do atendente na Secretaria Geral. 
 
No envelope deverá constar: 

a) Ficha de inscrição preenchida, datada e assinada; 
b) Cópia da Cédula de Identidade. 
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física. 
d) Cópia da Carteira de Trabalho para comprovação de Experiência Profissional, 

Magistério Superior ou outras atividades.  
e) Comprovante de pagamento de taxa de Inscrição, no valor de R$ 50,00 

(Cinquenta reais), de acordo com boleto gerado no ato da inscrição, via internet. 
Em nenhuma hipótese a taxa de inscrição será restituída ao candidato. 

f) Cópia: do Diploma de Graduação registrado ou revalidado (no caso de curso 
realizado fora do Brasil) de acordo com a legislação brasileira; do Diploma de 
Pós-Graduação com a titulação mínima exigida para a área de conhecimento 
escolhida pelo candidato, em nível de Mestrado, reconhecida pelo MEC/CAPES. 
Ou as Atas de defesa de dissertação ou de tese relativas aos programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecidos pela CAPES. 

g) Currículo Lattes do candidato, devidamente cadastrado e atualizado na 
Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq, até outubro de 2015, acesso internet: http://lattes.cnpq.br/ 
 

NOTA:  
A falta dos documentos relacionados no item anterior acarretará o indeferimento da 
inscrição do candidato ao certame. 
 
O candidato poderá retirar a documentação juntada na inscrição, em caso de não 
aprovação, no prazo de 30 (trinta) dias da data da publicação do Resultado Final do 
Processo Seletivo. 

 
Pires do Rio, 27 de outubro de 2015. 

 
 
 

Pedro José Martins de Araújo 
Diretor Geral  

http://lattes.cnpq.br/

