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FACULDADE REGIONAL JAGUARIBANA - FRJ 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTES 
 
Dispõe sobre o processo de seleção externa de professores para atuarem como docentes da 

Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ- Alto Santo/CE 

 

1 – DAS INSCRIÇÕES 

1.1 – As inscrições estão abertas no horário das 09h30min às 11h30min e das 14h às 16h, de 

segunda a sexta-feira, com a pessoa responsável na Secretaria das Coordenações da Faculdade 

Regional Jaguaribana - FRJ, situada na Rua Joaquim de Paula Nogueira, 501, Bairro Centro,  Alto 

Santo - Ceará; ou via e-mail para o recebimento de Currículos Vitae e Currículos lattes, para 

o endereço: prosed@frj.edu.br    

1.2 – Far-se-á a inscrição pelo preenchimento de ficha de inscrição própria cadastro do 

docente 

(localizada nas pag. 7 e 8 deste anexo), à disposição na Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ, 

no endereço citado no item 1.1, ou via internet, no endereço:  http://www.frjaltosanto.edu.br no link: 

inscrições para candidatos a docentes da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ. 

1.3 – O candidato deverá anexar, obrigatoriamente, a documentação exigida à ficha de 

inscrição e ordenada conforme segue: 

 *os documentos abaixo deverão ser autenticados em cartório e entregues na Faculdade 

Regional Jaguaribana - FRJ: 

a) *Cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente; 

b) *Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

c) *Cópia do título de eleitor; 

d) *Cópia do comprovante de residência; 

e) *Declaração (Carteira) do Conselho; 

f) Certidão de nascimento/casamento; 

g) 04 Fotos 3x4 (atual); 

h) Cópia do certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino; 

i) Curriculum vitae – obrigatoriamente no modelo LATTES (Disponível em:  www.cnpq.br); 

j) *Cópia do diploma do curso de graduação; 

k) *Cópia do certificado comprobatório para cursos de Pós-Graduação lato-sensu e/ou cópia do 

mailto:o:%20prosed@frj.edu.br
http://www.cnpq.br/
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diploma para cursos stricto-sensu (Somente serão 

aceitos documentos de programas reconhecidos  

 

conforme a legislação em vigor); 

l) Provas documentais de atividades de ensino superior, trabalhos científicos, funções 

administrativas, universitárias e participação em colegiados e atividades profissionais gerais. 

Parágrafo Único: Não serão aceitos candidatos apenas com título de graduado. 

1.4- A não comprovação dos documentos elencados no item 1.3, alínea “h”, implicará a não 

pontuação na fase de prova de títulos. 

 
MISSÃO 

 
 
“Oferecer uma educação superior capaz de transformar positivamente a sociedade em 

que se insere e constituir os cidadãos como seres sociais e históricos.  Tudo a partir da 

oferta de cursos superiores de graduação e de pós-graduação, em uma perspectiva de 

gestão educacional centrada na indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão, gerando valores humanos, éticos, socioeconômicos, culturais e ambientais 

para a sociedade e para seus investidores/mantenedores.”. 

 
 

PROSED 
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES 

 
NORMAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS A DOCENTE 

 
Art. 1º- O ingresso de docente nos cursos de graduação da Faculdade Regional 

Jaguaribana - FRJ, dar-se-á através do Processo Seletivo de Docentes (PROSED) realizado 

em três fases, a saber: Avaliação Curricular (20 pontos), Exame de Proficiência (60 pontos) e 

Entrevista (20 pontos), totalizando 100 pontos. 

Parágrafo Primeiro: A Avaliação Curricular do candidato, com base exclusivamente em 

Curriculum Vitae na plataforma Lattes do CNPQ (www.cnpq.br), será feita pela Coordenação 

de Planejamento e Avaliação que considerará como requisito mínimo para participação no 

PROSED, que o candidato possua o título de especialista ou estar regularmente matriculado 

em curso de mestrado reconhecido; considerando também, além da titulação acadêmica, a 

experiência docente e a produção científica do candidato sendo, nesta fase, a pontuação 

máxima de 20 pontos, assim distribuídos: 

http://(www.cnpq.br)/
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Titulação Acadêmica (máximo 10 pts): 
 
(Especialista = 1 pt; Mestre = 3 pts; Doutor = 6 pts) 
 
 

Experiência Docente (máximo 5 pts): (Cada dois anos = 1 pt.) 

Produção Científica (máximo 5 pts): 
 
(Livro = 2 pts; capítulo = 1 pt; artigo = 0,5 pt) 
 
Parágrafo Segundo: A banca examinadora do Exame de Proficiência será presidida pela 

Coordenação de Planejamento e Avaliação, que aplicará instrumento de avaliação com 

pontuação máxima de 60 pontos. 

Parágrafo Terceiro: No Exame de Proficiência o candidato a docente ministrará uma aula 

durante trinta minutos, para três professores da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ, 

sendo um psicopedagogo, um professor da disciplina ou do curso e um professor da 

Coordenação de Avaliação e Planejamento. 

Parágrafo Quarto: A Entrevista será feita pela Coordenação de Ensino de Graduação, 

objetivando avaliar a adequação do perfil profissional e pessoal do candidato ao cargo de 

professor de ensino superior, com pontuação máxima de 20 pontos. 

Parágrafo Quinto: Na entrevista, a Coordenação de Ensino de Graduação poderá solicitar as 

informações que julgar necessárias à adequada avaliação do candidato. 

Art. 2o- Será considerado aprovado o candidato a docente que, recebendo nota positiva 

nas três fases do PROSED, alcançar, no cômputo geral, pelo menos 70 pontos. 

Art. 3o- A aprovação não significa imediata contratação e nem mesmo compromisso de 

contrato, mas mera inserção do candidato no Banco de Candidatos a Docentes Selecionados 

da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ. 

Art. 4o- Em nenhuma hipótese, nenhum docente poderá ser contratado sem a devida 

aprovação no PROSED ou fora destas normas para seleção de candidatos a docente. 

Art. 5o - No processo seletivo de docentes, as coordenações de áreas e cursos envolvidas 

poderão requisitar apoio profissional interno de qualquer setor, inclusive da Mantenedora. 

Art. 6o- A Direção Acadêmica poderá, a qualquer tempo, desautorizar qualquer contratação, 

inclusive de professor já selecionado, desde que formalizada a justificativa ao Conselho 

Superior da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ. 

Art. 7o - Os casos omissos serão resolvidos, em conjunto, pelas Coordenações envolvidas e, 
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em grau de recurso, pelo Conselho Superior da 

Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ. 

 
 

 
CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE REGIONAL JAGUARIBANA - FRJ 

 
 

Alto Santo -CE, setembro de 2020 

 

Instrumento de Avaliação do Candidato a Docentes aplicado no Exame de Proficiência 

AVALIAÇÃO DO CANDIDATO A DOCENTE PELA BANCA EXAMINAPIORA 
 

1.  INFORMAÇÕES BÁSICAS   

 

NOME CANDIDATO: 

 DISCIPLINA:   

TEMA DE AULA:  

DATA:  

HORÁRIO: 

LOCAL:  

FONE P/ CONTATO:   

 

2.  EM RELAÇÃO À AULA   
 

 
 

ORDEM 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

NÍVEL (assinalar com um X) 

1 
Ruim 

2 
Regular 

3 
Bom 

4 
Muito Bom 

5 
Excelente 

 
1 
 

Plano de Aula 
     

 
2 
 

Método (aula expositiva, exercício) 
     

TOTAL      
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3.  EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO   
 

 
3 

Domínio do conteúdo da disciplina 

Segurança no assunto 

     

4 Linguagem adequada à sala de aula      

5 Pronúncia correta das palavras      

 
6 

Comunicação objetiva (ao ouvir e falar) 
Graduação da voz 

     

 
7 

Organização dos tópicos da aula 

Sequência lógica do assunto 

     

 
8 

 
Capacidade de síntese 

     
 

9 
 
Distribuição do tempo 

     

 
10 

Uso de recursos didáticos 

(projetor, slides, quadro, gráficos ...) 

     

 
11 

Apontar aspectos importantes da 

disciplina ou do assunto 

     

 
12 

Estabelecer relações entre teoria e prática      

TOTAL      

 

BANCA EXAMINADORA 

 

                                                                                               Coordenador  Prosed 

 

Visto: ________________________________________ 

Visto: ________________________________________ 

Visto: ________________________________________ 
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CADASTRO DO DOCENTE 

1.  INFORMAÇÕES BÁSICAS   

 

Nome: 

Profissão:  

Endereço:  

Naturalidade:  

Fone p/ contato:   

2. DOCUMENTAÇÃO 

 
RG:____________________________ Emissão:_____/_______/_______Órgão Emissor:________  

CPF:                                       Cart. Profissional:                             Série:  

Cart. Habilitação:                                                          Categ. Hab.:    

Título de Eleitor:                                               Zona:                     Seção:    
 

3. DADOS PESSOAIS 

 

Cônjuge:                                                                 Profissão:  

Nome do pai:                                                            Profissão:  

Nome da mãe:                                                        Profissão:  

Filhos:   

4. ATUAL OU ÚLTIMO EMPREGO 

 

Empresa:   

Ramo:   
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Data de Admissão:  

_____/_______/_______      Data de Demissão:  _____/_______/________          

Função Inicial:                                                                                                       

Última Função:   

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES    

Tempo de Experiência Docente:           anos e            meses 

Possui curso de Didática do Ensino Superior?         Sim           Não 

Possui parentes estudando ou trabalhando nesta IES?         Sim        Não 

Trabalha em outra IES?          Sim           Não 

Horário disponível para o ensino (marcar um X): 

 
TURNOS 

DIAS DA SEMANA 

2ª. 3ª. 4ª. 5ª. 6ª. Sáb. 

MATUTINO       

 
VESPERTINO 

      

NOTURNO       

                                                                                                  

Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras e que conheço as normas e 

critérios de avaliação de desempenho de docentes da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ. 

Alto Santo-CE,       de                          20 _____ 

 

Assinatura do candidato a docente 
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Avaliação de Desempenho do Docente 
 
 

CRITÉRIOS: 
 
 
DIDÁTICA  

Didática Precária: 

Desorganização na apresentação do conteúdo, pouca clareza e objetividade e precária 

acessibilidade ao conteúdo; nenhum compromisso com a forma de apresentação do conteúdo. 

 

Didática Razoável: 

Razoável organização da apresentação do conteúdo; Uso adequado da forma de 

apresentação do conteúdo. 

 

Didática Excelente: 

Organização da apresentação do conteúdo, clareza, objetividade e acessibilidade ao 

conteúdo; Uso adequado da forma de apresentação do conteúdo. 

 

CONTEÚDO 

Pouco Domínio do Conteúdo: 

Pouca compreensão, insegurança e pouca habilidade no manuseio do conteúdo; Desatualização 

e falta de clareza; uma única abordagem. 

 

Razoável Domínio do Conteúdo: 

Razoável compreensão, segurança e habilidade no manuseio do conteúdo; Razoável atualização, 

pertinência e clareza. 

 

Amplo Domínio do Conteúdo: 

Compreensão, segurança e habilidade no manuseio do conteúdo; Atualização, pertinência e 

clareza; Escolha adequada e diversificada das abordagens. 
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RELACIONAMENTO 

Fraca Interação: 

 

Interesse do professor apenas pela transmissão do conteúdo; disciplina versus autoridade e 

avaliação em sala de aula; Precário aspecto sócio relacional em sala de aula e quase 

nenhum fora de sala de aula; Fraca assiduidade e desinteresse do aluno. 

 

Razoável Interação: 

Linha de conduta do professor que expresse coerência quanto à confiança, interesse, 

sinceridade e respeito, apenas na sala de aula; razoável interesse pela transmissão e recepção 

do conhecimento e avaliação; razoável assiduidade e pouca participação dos alunos. 

 

Boa Interação: 

Linha de conduta do professor que expresse confiança, coerência, segurança, interesse, 

sinceridade e respeito, dentro e fora de sala de aula; Interesse do professor pelo 

desenvolvimento geral do aluno, tanto no aspecto da   transmissão e recepção do conhecimento, 

quanto à avaliação e à disciplina; além do aspecto sócio relacional que favoreça a autonomia 

dos alunos e liberdade; Interesse dos alunos expressos em assiduidade e participação. 

 

 

 

 

Exemplo de Plano de Aula do Candidato 
 

Deve ser entregue pelo candidato aos professores avaliadores da banca no exame de 
proficiência 

 
 

Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ 
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PLANO DE AULA 

1.  IDENTIFICAÇÃO 
Cursos:        [nome do curso] 
Disciplina:    [nome da disciplina] 
Semestre:     [semestre]   Ano: [ano]            Carga Horária: [xx] horas/aula 
Professor(a): [nome do professor(a)]            [e-mail do professor(a)] 

2.   EMENTA 
O objetivo das ciências da educação. O problema da unidade, especificidade e autonomia das ciências da 
educação. A educação como ponto de partida e de chegada dos estudos e das reflexões dos cientistas. A 
contribuição das ciências para a explicação e compreensão da educação. Pensamento e linguagem. 
Epistemologia genética. 

3.   OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Contextualizar o papel da educação na sociedade brasileira. 

4.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
Apresentar conceitos, situações práticas inerentes ao processo pedagógico; 

Apresentar as principais correntes pedagógicas; 
Estimular o estudante a desenvolver uma postura reflexiva e crítica em relação a sua atuação como 
educador. 

5.   RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES 
As relações interdisciplinares são, sem dúvida, um grande avanço na educação brasileira, assim, as obras de 
Piaget e Vygotsky são conhecimentos obrigatórios para todo educador e a disciplina tem relação com todas as 
outras disciplinas do curso. No processo de ensino-aprendizagem apresenta-se as relações interdisciplinares 
através da epistemologia genética, da linguagem e do pensamento, analisando suas formulações teóricas e 
autores. 

6.  HABILIDADES REQUERIDAS E COMPORTAMENTO ESPERADO 
Conhecimentos fundamentais sobre comunicação, linguagem e aprendizagem; Hábito 

de leitura de textos teóricos fundamentais; 
Atitude exploratória. 

7.  CRONOGRAMA DE AULAS 

12/Março – 1ª aula 
Aula introdutória com apresentação dos objetivos da disciplina, do professor, da turma, da metodologia das 
aulas, do por que da escolha do Curso; divulgação da data das provas e formação de grupos de trabalho. 
Início da aula com a importância do estudo da linguagem e pensamento em Vygotsky e da epistemologia 
genética em Piaget. 
Exercício: Fazer uma dissertação sobre os principais conceitos discutidos, identificando cinco perguntas sobre 
o tema. 

 

XX/XXXXX   - 2ª aula .................................................... 

XX/XXXXX - ............................................................... 

XX/XXXXX         -     ............................................................... 
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8.  ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
Aulas expositivas; 

Leitura de artigos especializados; 

Exercícios em sala de aula. 

9.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
O estudante será avaliado através de provas individuais escritas, trabalhos, participação em sala de aula e 
presença (divulgar o sistema de avaliação da IES com as fórmulas e nota mínima final para aprovação). 

10. BIBLIOGRAFIA 
PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro, Olympio – UNESCO, 1973. 
PIAGET, Jean. A epistemologia genética e a pesquisa psicológica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,1974. 
VYGOTSKY, L. A formação social da mente. SP, Martins Fontes, 1987. 
VYGOTSKY, L. Pensamento e linguagem. SP, Martins Fontes, 1988. 

 


