PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR MODALIDADE
PRESENCIAL DA FACULDADE IMESP MONITOR.
EDITAL Nº. 03/2019

A Faculdade IMESP MONITOR, através de sua diretoria geral, torna público que, no
período de 04 a 29 de novembro de 2019, estarão abertas as inscrições para contratação
de Professor para as disciplinas de Fundamentos de Direito, Gestão de Pessoas, Práticas
Contábeis, Fundamentos de Microeconomia, Finanças Corporativas e Contabilidade de
Custos para profissionais com comprovada experiência em docência de ensino superior.

1. DAS VAGAS
1.1 A Faculdade IMESP MONITOR selecionará 04 (quatro) Professor(es) no formato de
contratação em regime horista (04 horas/aula ou mais), tendo obrigatoriamente o
comprometimento de uma noite na semana.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 DOS REQUISITOS MÍNIMOS
I. O candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter curso de pós-graduação, sendo desejável formação em nível de Pós-Graduação
Stricto Sensu.
c) Experiência comprovada em Docência do Ensino Superior;

3. DA DOCUMENTAÇÃO
I. O candidato deverá enviar via e-mail, no ato da inscrição, cópia dos seguintes
documentos:
a) Currículo Lattes atualizado;
b) Diploma de Graduação, acompanhado do Histórico Escolar;
c) Cédula de Identidade (Civil ou Militar);

d) Diplomas de Pós-Graduação Lato ou Stricto Sensu, acompanhado do Histórico
Escolar;
e) CPF.
II. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão enviar a documentação no período de
04

a

29

de

novembro

de

2019

para

o

endereço

eletrônico

trabalheconosco@institutoMONITOR.com.br, indicando meios para contato além do
endereço eletrônico.
III. É vedada a inscrição sem a entrega de toda a documentação exigida;
IV. No momento da homologação da inscrição, a comissão nomeada pelo Coordenação
de Curso, responsável pelo processo seletivo procederá uma análise do material fornecido
pelo candidato, podendo indeferir a inscrição, caso haja irregularidades que afetem o
interesse da IES;
3. DO PROCESSO SELETIVO
I - O Processo Seletivo, objeto deste Edital, constará das seguintes etapas: de julgamento
de títulos (análise curricular) para preenchimento da vaga e, posteriormente, haverá
entrevista individual, aula teste e aula teste para EAD com os detentores dos currículos
selecionados.
II - A Análise Curricular será realizada até 22 de novembro de 2019;
III – A fase de entrevistas e aulas testes serão realizadas de 11 a 29 de novembro de 2019
e o resultado divulgado no dia 4 de dezembro de 2019.

6. DA CONTRATAÇÃO
I. A contratação será feita pelo regime CLT, tempo horista com o mínimo de 04 (quatro)
horas de trabalho semanal. O valor de referência da hora-aula dependerá da formação do
candidato se Pós-Graduação Lato Sensu ou Pós-Graduação Stricto Sensu, tendo variações
de acordo com o Plano de Carreira Docente da Faculdade IMESP MONITOR.

II. O prazo de validade do Processo Seletivo é de um (01) ano, contado a partir da
publicação do Edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, pelo
Coordenador de Curso, por igual período.
III. Os casos omissos serão resolvidos pela direção geral.

São Paulo, 04 de novembro de 2019
Luis Antonio Vilalta
Diretor

