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Edital 06/2022 - PRA - Seleção de Contratação para Docente Direito 

 

A UNIVC – Centro Universitário Vale do Cricaré, através da Pró-Reitoria Acadêmica, considerando a necessidade de recomposição 

do quadro docente, no âmbito do curso de graduação Direito, torna pública a relação de disciplinas declaradas vagas, os respectivos 

critérios e fases de preenchimento das mesmas: 

 

1. Disciplinas em Vacância no curso: 

Disciplinas C.H. Semanal Período Turno 

Teoria da Constituição  4 aulas semanais 1º Noturno 

Direito Constitucional III 4 aulas semanais 5º Noturno 

 

DAS ETAPAS DA SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 

ETAPA I 

2. Inscrições: 

2.1. O candidato deverá inscrever-se através do endereço eletrônico jorge.siqueira@ivc.br, devendo informar assunto do e-

mail “Processo Seletivo 2022/1 – Direito – Nome do Candidato. 

2.2. O candidato deverá informar no grupo no corpo do e-mail: disciplina de interesse, assim como e-mail de contato, telefone, 

disponibilidade (dias da semana/horário) e o Currículo Lattes atualizado em anexo. 

2.3. O candidato poderá cadastrar-se somente para as disciplinas disponibilizadas neste edital. Onde poderá se candidatar 

para mais de uma disciplina (caso haja disponibilidade). 
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ETAPA II (Eliminatória) 

3. Análise de Currículo: Os candidatos selecionados para esta etapa terão os seus currículos analisados pela Coordenação de 

Curso juntamente com a Pró-Reitoria Acadêmica. O contato será realizado apenas com os candidatos aprovados nesta etapa. 

 

ETAPA III (Aulas Teste) 

4. Convocação: Os candidatos aprovados na Análise de Currículo serão convocados por e-mail e telefone pela Coordenação 

para a participação da aula teste, e assim informados acerca da data, horário e local para a realização das aulas, que poderão 

ocorrer no mesmo dia. 

4.1. Aula teste: Durante a realização da aula teste do candidato, a Banca Examinadora fará analise do desempenho didático, 

domínio de conteúdo, entre outra analises. 

4.2. A aula teste será de caráter eliminatório. 

4.3. Sobre a aula teste: O candidato deverá desenvolver um tema pertinente à área inscrita, sendo de sua livre escolha, para 

a avaliação didático-pedagógico da Banca Examinadora; 

4.4. Os recursos disponibilizados aos candidatos para a Banca da Aula Teste serão: quadro, pincel e data show. 

4.5. O candidato terá 15 minutos para sua exposição. 

 

5. Resultado final: O RH da Instituição entrará em contato com os candidatos selecionados que serão convocados a 

comparecerem munidos da documentação abaixo: 

 

Documentação solicitada para contratação Docente e registro do docente que devem ser entregues ao RH da Instituição: 

• Currículo Lates atualizado 

• Carteira de Motorista 
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• Carteira De Trabalho 

• 2 Fotos 3x4 

• Cópia da Carteira de Identidade 

• Cópia do CPF 

• Cópia do Título Eleitoral 

• Cópia do Comprovante de Votação 

• Cópia Autenticada dos Comprovantes do Grau de Instrução (Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado) 

• Cópia do PIS/Pasep 

• Cópia do Comprovante De Residência 

• Cópia da Certidão de Casamento/Nascimento 

• Cópia da Certidão dos Filhos Menores de 14 Anos 

• Cópia do Comprovante de Dependentes de IRRF 

• Exame Admissional 

 

14 de janeiro de 2022. 

 


