
 

 

 
EDITAL DIRGER-14/2018 
 
ABRE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CURSO DE 
PSICOLOGIA 
___________________________________ 

A Diretora Geral, no    uso   das 
atribuições que lhe conferem torna 
Público o Processo Seletivo para Profes-
sor da Educação Superior para o Curso 
de Psicologia   da FAEX  
 

 
E D I T A L 

A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS DE EXTREMA, torna pública 

a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo 

Seletivo destinado a selecionar candidatos, visando a contratação de Professor da 

Educação Superior para atuar no curso de Psicologia da FAEX. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São atividades do cargo de Professor do Curso de Bacharelado em Psicologia da 

FAEX, aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão em todos os seus 

aspectos, além daquelas previstas em legislação específica. 

Qualquer candidato que praticar ato discriminatório, difamatório ou contrário à 

ética e dignidade profissional docente, será desclassificado e proibido de 

estabelecer contrato empregatício com a IES. 

1.1.1. O (a) candidato (a) não poderá alegar sob hipótese alguma o desconhecimento 

da referida Instrução Normativa. 

 

2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 Período das inscrições: 19/12/2018 a 15/01/2019 

2.1.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria da FAEX ou via portal; 

2.1.2. A entrevista será dia 16/01/2019, a partir das 14hs de acordo com o número de 

inscrição protocolado na secretaria; 

 

3. DAS VAGAS 

 

DISCIPLINA C/H REQUISITOS Nº DE VAGAS 

Psicologia Social 60 h 

Formação em Psicologia, pós 

graduação lato sensu ou stricto 

sensu 

01 

Técnicas de 

Observação 
60 h 

Formação em Psicologia, pós 

graduação lato sensu ou stricto 

sensu 

01 

 



 

 

 

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 Entrega de fotocópia simples de todos os documentos constantes no Curriculum 

Lattes encadernado no formato espiral e segundo a ordem constante no 

currículo. (3 vias). Pode ser entregue diretamente na secretaria da faculdade ou 

via correios no endereço que consta no rodapé, aos cuidados da Coordenação 

do Curso de Psicologia. 

4.2 Entrevista com o candidato. Análise de proposta pedagógica de trabalho para o 

período do contrato. 

4.3 Apresentação de uma aula prática com tempo de 30 minutos com alguns dos 

conteúdos apresentados nas ementas abaixo: 

 

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 O (A) candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo será contratado pelo 

período de 04/02/2019 a 28/06/2019, podendo ter seus contratos aditivados 

mediante necessidade da Instituição. 

 

6. DO RESULTADO FINAL 

O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico da FAEX, 

www.faex.edu.br e impresso nas suas dependências a partir de 24/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Extrema, 18 de dezembro de 2018. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      
    Profa. Terezinha Ap. Monteiro Onisto 

         Diretora Geral 

 
 
 

http://www.faex.edu.br/

