CENTRO UNIVERSITÁRIO FARIAS BRITO
Edital de Seleção nº 02/2020

CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
A Direção do Centro Universitário Brito, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, torna
público, para os interessados, que, no período de 07/12/2020 a 13/12/2020, se encontram abertas as
inscrições para a seleção professores e cadastro reserva para os Cursos de Design de Interiores e
Design de Moda, que se realizará segundo as condições especificadas a seguir:

1. INSCRIÇÕES

1.1. A inscrição deve ser realizada através do encaminhamento do currículo Lattes e diploma de
comprovação da titulação máxima do candidato para o e-mail da Coordenadora Mayara Lima:
mayara.lima@fbuni.edu.br com cópia para a Coordenadora de Design de Moda Rafaelle Moura:
rafaelle.moura@fbuni.edu.br; No assunto do e-mail deverá ter um dos seguintes títulos:
-SELEÇÃO PROFESSOR ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE
1.2. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pela veracidade das informações apresentadas no
currículo Lattes;

2. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas, todas eliminatórias:
2.1. Inscrição via e-mail : 07/12/2020 a 13/12/2020
2.2 Análise do Currículo Lattes (triagem): 14/12/2020
2.3. Agendamento das aulas teste: 15/12/2020;
2.4. Entrevista e Aula Teste (PRESENCIAL) :17/12/2020
2.5. Resultados: 18/12/2020;

Obs01: O agendamento da aula teste acontecerá por e-mail e/ou contato telefônico.
Obs 02: Antes da aula teste, faremos algumas perguntas sobre o candidato, configurando-se como entrevista.
Obs 03: A aula teste tem previsão de 15 a 20 min de duração e o tema será informado com 48h de
antecedência.

3. CONTRATAÇÃO

3.1. A classificação no processo seletivo não é garantia de contratação;
3.2. Na hipótese de convocação pela IES para contratação do candidato, o não comparecimento na data
agendada para contratação ou a não apresentação de documentos necessários para contratação, será
considerada como recusa por parte do candidato selecionado, salvo se comprovado motivo justo do seu não
comparecimento.

4. VAGAS DISPONÍVEIS
A relação e descrição das vagas disponíveis para o presente edital deve ser conferida a seguir:
DISCIPLINA

CURSO

Estética e História da Arte

Design de
Interiores e Design
de Moda

PROFESSOR COM
FORMAÇÃO NA ÁREA
Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Design de Interiores,
Design de Moda e/ou Estilismo e
Moda.

HORARIO
Segunda
AB e CD,
manhã e
noite

TITULAÇÃO
EXIGIDA

Mestre

O docente deverá ter conhecimento do tema das disciplinas e disponibilidade no horário, para o semestre
2021.1.
5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
Serão analisados os seguintes critérios no momento da seleção:
5.1 Experiência Acadêmica
5.2 Experiência profissional
5.3 Domínio do Conteúdo
5.4 Conduta profissional.
Fortaleza, 07 de dezembro de 2020

Mayara Lima de Carvalho
Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores
Centro Universitário Farias Brito

Maria Rafaelle de Moura Silva
Coordenação do Curso de Design de Moda
Centro Universitário Farias Brito

