
 
 
 
 
  
PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

 

EDITAL 01/2022.1 

 

A Reitoria do Centro Universitário UNIESP, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a abertura de 

inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando à contratação de professores para o curso de Graduação de 

Sistemas de Informação e Sistemas para Internet no semestre 2022.1. 

 

DOS REQUISITOS PARA O CARGO 

O(a) candidato(a) deve ter diploma de graduação e possuir título de especialista, devidamente comprovado e 

revalidado em território nacional, em caso de ter sido emitido por universidade estrangeira; estar quite com as 

obrigações eleitorais e militares, quando for o caso; estar apto(a) física e mentalmente para o exercício das atribuições 

do cargo; possuir formação e experiência acadêmica adequada para ministrar os conteúdos curriculares requeridos 

nesta chamada, bem como experiência na modalidade EAD. 

 

DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições para o Processo Seletivo devem ser realizadas no período de 24/02 a 27/02/2022 com envio de 

documentação exclusivamente para o e-mail selecaodocente@iesp.edu.br. 

O(a) candidato(a) pode inscrever-se apenas em uma das unidades curriculares oferecidas no edital. 

Solicitamos que toda documentação seja enviada em um ÚNICO arquivo. Os(as) candidatos(as) que enviarem em 

mais de um arquivo não terão suas inscrições homologadas. 

Ao(a) candidato(a) será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição abaixo 

informado. 

Aos(as) candidatos(as) que já foram docentes da IES, do referido edital, serão submetidos à entrevista presencial 

com setores específicos da Instituição de Ensino. 

A etapa de avaliação curricular será realizada por gestores do UNIESP (Coordenadores de curso, e o Núcleo 

Psicopedagógico) e levará em consideração diversos critérios tais como: titulação, experiência docente, experiência 

profissional na área da unidade curricular de inscrição, experiência em EAD, perfil da vaga, didática, entre outros em 

relação às demandas descritas. 

Documentos a serem enviados no ato da inscrição: 

 Requerimento de inscrição (ver anexo) 

 Currículo Lattes atualizado (CNPq); 

 Fotocópias de diploma de Graduação e Pós-Graduação; 

 Histórico escolar da graduação e da última Pós-Graduação; 

 Comprovação da experiência profissional; 

 Comprovação de experiência em EAD (se houver). 
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 Titulação (0,5 a 2 pontos) 

 Sendo: 

 0,5 especialista 

 1,0 mestre(a) 

 2,0 doutores (a) 

 

 Produção nos últimos 3 anos (0 a 2 pontos): Livros, capítulos de livros, artigos científicos e periódicos.  
Sendo: 
 
 0,2 por produção  

* Obs.: Podendo atingir até no máximo 2,0 pontos              
                                                                                                                                                                                

 Experiência na área da unidade curricular inscrita (0 a 1,5 pontos) 

 Sendo: 

 0,5 por semestre 

* Obs.: Podendo atingir até no máximo 1,5 pontos 

 

 Experiência em Tutoria ou Docência em EAD (0 a 0,5 pontos) 

 

 Aula didática (0 a 4 pontos) 

 
 
DO PROCESSO SELETIVO 

Será disponibilizada uma vaga para cada unidade curricular ofertada. O Processo Seletivo será realizado de 

forma presencial no período de 24 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022 sob acompanhamento da comissão 

avaliadora formada por 3 (três) examinadores: Coordenador(a) dos Cursos de Graduação UNIESP; Professor(a) da 

Instituição indicado pela Comissão; e Profissional do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NUPS do UNIESP. 

O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 

 Primeira etapa: análise da documentação apresentada na inscrição, bem como a avaliação curricular 

(Currículo Lattes). 

 

 Segunda etapa:  

a) Avaliação didática (aula expositiva de até 20 minutos) sobre os conteúdos curriculares a serem 

ministrados (verificar no quadro temático)  

*O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá enviar o seu plano de aula 1 (um) dia antes da sua avaliação 

didática para o e-mail: selecaodocente@iesp.edu.br que será destinado à banca examinadora.  
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b) Entrevistas com os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) sobre a prática docente e aplicação de 

formulário sobre Estilos de Ensino.  

 

 

*Obs.: O UNIESP não garantirá um novo agendamento das etapas do processo seletivo em caso de falta 

ou atraso do(a) candidato(a).  

 
 
DOS RESULTADOS 

A divulgação do resultado final será no dia 01 de fevereiro de 2022 através do site www.iesp.edu.br. 

 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrições 24/01 a 27/11/2022 Inscrições através do e-mail: selecaodocente@iesp.edu.br 

Primeira etapa 

28/01/2022 Avaliação curricular dos(as) candidatos(as) 

28/01/2022 
Divulgação via e-mail dos(as) candidatos(as) selecionados(as) para a 
primeira etapa, dos seus respectivos horários e local onde ocorrerá a 
avaliação didática 

Segunda etapa 
31/01/2022 

Realização das avaliações didáticas e entrevista com os(as) candidatos(as) 
pré-selecionados(as) sobre a prática docente, Estilos de Ensino e utilização 
de plataforma on-line. 

01/02/2022 Divulgação do resultado final no site www.iesp.edu.br 
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QUADRO TEMÁTICO 

 

     CURSO 

 
 

UNIDADES 
CURRICULARES 

 

TEMA DA AULA 
DIDÁTICA 

TITULAÇÃO 
MÍNIMA EXIGIDA 

DISPONIBILIDAD 
MÍNIMA EXIGIDA 

Sistemas de 

Informação/ 

Sistemas para 

Internet 

Tecnologias Web 

 
Introdução ao 
ecossistema 

Spring 
 

Especialista Noturno  
(duas vezes 

por semana). 
Design de 
Interface 

 
Introdução ao 

Javascript 
 

Banco de Dados 

 
Introdução à 

linguagem SQL 
 

 

Cabedelo/PB, 24/01/2022. 

 

 

Prof. Erika Marques de Almeida Lima Cavalcanti 
Reitora 
UNIESP 
 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NUPS 
UNIESP 
 
Setor de Recursos Humanos 
UNIESP 
 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
PROCESSO SELETIVO DOCENTE – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A)  

UNIDADE CURRICULAR  

TITULAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A):       

NACIONALIDADE  CPF  

IDENTIDADE  ÓRGÃO EMISSOR  DATA EXP.  

RESIDÊNCIA  

No  APTo  BAIRRO  CEP  

CIDADE  ESTADO  

TELEFONE  E-MAIL  

Venho por meio deste requerer inscrição no Processo Seletivo Docente do UNIESP, com titulação máxima acima 

especificada, declarando-me ciente dos termos e das condições constantes no Edital. 

DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO SIM NÃO 

CURRÍCULO VITAE MODELO LATTES (CNPQ)   

FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS DE DIPLOMAS   

COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM EAD (Se houver) 

HISTÓRICO DA ÚLTIMA DA GRADUAÇÃO E PÓS- GRADUAÇÃO 

 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

CANDIDATO(A) ☐ PROCURADOR(A) ☐ Cabedelo/PB ____ / ____ / ______ 

 

 

_______________________________ 
Candidato(a) / Procurador(a) 
 
 
 
 
 
 


