PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
EDITAL Nº 05/2021
Divulga Disciplinas e Cronograma de
Contratações
de
docentes
para
disciplinas presenciais na Uniguaçu
Canoinhas

O Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no
uso das suas atribuições legais e considerando a Resolução nº 011/2020 da Reitoria
do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), DIVULGA o Cronograma do
processo seletivo de Docentes de acordo com:
Art. 1º Os cursos e as respectivas disciplinas nos quais estão abertas as vagas
segundo este edital, estão abaixo relacionadas:
CURSOS
DISCIPLINAS
Administração e Ciências - Conceitos de Administração;
Contábeis
- Matemática Financeira;
- Planejamento Estratégico.
Arquitetura e Urbanismo
- Desenho Geométrico e Geometria Descritiva;
- História da Arte e Estética;
- Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo I.
Engenharias Civil, de
- Cálculo I;
Produção e Elétrica
- Física I;
- Expressão Gráfica.
Engenharia de Software
- Administração de Sistemas de Informação;
- Matemática para Computação.
Estética e Cosmética, e
- Fundamentos da Estética e Cosmética;
Farmácia
- Saúde Coletiva.
Art. 2º Sobre o Horário de funcionamento, as aulas poderão ser distribuídas de
Segunda à Sexta-feira das 19h15min às 22h30min;
Art. 3º Sobre a Carga Horária, para os selecionados por este edital, será
atribuída a carga horária de no mínimo 4 (quatro) horas-aulas semanais, podendo ser
aumentada na mesma proporção de acordo com a necessidade de contratação;

Art. 4º Sobre os Requisitos mínimos para a contratação, será exigida a titulação
mínima de pós-graduação lato sensu (especialização ou MBA), não sendo necessário
ter pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado);
Art. 5º Sobre a homologação da candidatura, os candidatos interessados em
atuar

na

cidade

de

Canoinhas

deverão

enviar

e-mail

para

curriculocanoinhas@uniguacu.edu.br ou para o whatsapp (47) 99119-6010.
§1º No e-mail, o candidato deverá informar qual(is) o(s) curso(s) de interesse(s);
§2º É obrigatório o envio de:
I.
II.

III.

Currículo Lattes atualizado;
Documentação comprobatória de sua titulação (graduação, pósgraduação – especialização, e/ou mestrado e/ou doutorado) – exigência
mínima apenas de especialização, não sendo obrigatório
mestrado/doutorado;
Um vídeo contendo um “pitch”, vídeo de duração de 1 a 3 minutos, direto
e objetivo, com sua apresentação abordando quais seriam as suas
principais contribuições para o curso e um breve histórico de sua
formação e experiência (profissional na área de formação e/ou na
docência, podendo ser na educação básica ou superior);

Art. 6º Sobre o Cronograma, será de acordo com o quadro abaixo:
DATA
De 08/02
a 11/02
12/02

16/02

17/02

22/02

CRONOGRAMA
Inscrição do candidato com
envio do currículo e vídeo
Análises das propostas e
divulgação do edital de
convocação
1ª Etapa de formação
docente aos candidatos
convocados

LOCAL
curriculocanoinhas@uniguacu.edu.br
ou
(47) 99119-6010 via whatsapp
Site da instituição www.uniguacu.edu.br na
ABA Canoinhas

Uniguaçu Campus Canoinhas: Rua Saulo
de Carvalho, 1.490 – Bairro Jardim
Esperança, Canoinhas – SC – Anexo à
Escola Municipal Dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho.
Divulgação do resultado Site da instituição www.uniguacu.edu.br na
final do Edital com os ABA Canoinhas
aprovados
Início das aulas
Uniguaçu Campus Canoinhas: Rua Saulo
de Carvalho, 1.490 – Bairro Jardim
Esperança, Canoinhas – SC – Anexo à

Escola Municipal Dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho.
Art. 7º A convocação do candidato para a 1ª etapa de Formação Docente não
gera qualquer direito à contratação.
Art. 8º Das disposições finais, poderá haver alteração nas datas e horários
deste edital, com publicação de novo edital retificando o mesmo e publicado no site
da Uniguaçu Campus Canoinhas em www.uniguacu.edu.br.

Canoinhas, 06 de fevereiro de 2021.

_______________________________
Prof. Mateus Cassol Tagliani
Pró-Reitor Acadêmico
Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU

