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EDITAL PARA SELEÇÃO DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE MURIALDO
Nº. 01/2014

A FACULDADE MURIALDO, localizada em Caxias do Sul, torna pública a abertura do
processo seletivo de docentes para o cargo de Professor, para os cursos de Graduação
em Administração e Tecnologia em Agronegócios.

As inscrições dos candidatos deverão ser feitas pelo preenchimento de ficha a ser obtida
na página web: www.faculdademurialdo.com.br/editais.

A mesma, depois de

preenchida, deverá ser entregue na Secretaria da Faculdade Murialdo, no endereço: rua
Marques do Herval, 701, bairro Centro, Caxias do Sul, CEP 95.020-260, acompanhada
do Currículo Lattes.

1. QUADRO DE VAGAS:
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
Vagas
1
1
1
1

Componente Curricular

Introdução a Administração
Finanças Empresariais
Negócios Internacionais: Importação e Exportação
Administração da Qualidade

CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS
Vagas
1

Componente Curricular

Noções de Agronomia
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2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

2.1. Início: 11 de novembro de 2013 (sexta- feira)
2.2. Término: 18 de novembro de 2013 (segunda-feira) até as 22h

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo:
ADMINISTRAÇÃO
Componente
Curricular

Formação

Titulação Mínima

Introdução a
Administração

Bacharelado em
Administração

Mestrado em Administração ou
áreas afins

Finanças
Empresariais
Negócios
Internacionais:
Importação e
Exportação
Administração da
Qualidade

Bacharelado em
Administração
Bacharelado em
Administração, Economia e
Ciências Contábeis

Mestrado em Administração ou
áreas afins
Mestre em Administração ou áreas
afins

Bacharelado em
Administração

Mestrado em Administração ou
áreas afins

Componente
Curricular

Formação

Titulação Mínima

Noções de
Agronomia

Graduação em Agronomia ou
Engenharia Agronômica e
áreas afins.

Mestrado

AGRONEGÓCIOS

3.1. A divulgação da homologação das inscrições será no dia 21 de novembro de 2013,
por meio do site www.faculdademurialdo.com.br, ocasião em que será informado o
cronograma das fases subsequentes do processo seletivo.

4. REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
O Processo Seletivo compreenderá 04 (quatro) fases, sendo estas de caráter
eliminatório e definitivo, entre os dias de 19 de novembro a 10 de dezembro de 2013:
I.

Análise do currículo Lattes;

II.

Entrevista e avaliação psicológica;
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III.

Avaliação didático-pedagógica;

IV.

Entrevista final.

4.1. A análise e avaliação do currículo Lattes será responsabilidade do Coordenador do
Curso em que o candidato se destina.

4.2. A fase de entrevista e avaliação psicológica será de responsabilidade da área de
Recursos Humanos da FAMUR, que deverá ser composta por uma entrevista em grupo
e teste Psicológico de Personalidade.

4.3.

A fase de avaliação didático-pedagógica dar-se-á por meio de observação de uma

aula de 15 minutos dada pelo candidato à banca examinadora. A aula deverá ser
elaborada sobre determinado tema, a escolha do candidato, de acordo com a ementa da
disciplina desejada, disponível no Anexo 1.

4.4.

A Entrevista Final será realizada pela Direção da Faculdade Murialdo.

4.5. O não comparecimento do candidato nas fases II, III e IV implica na sua eliminação
do processo seletivo.

5. NOTA DO CANDIDATO

5.1. A nota final do candidato no Processo de Seleção será fixada considerando os
seguintes pesos:
a) Fase I: 10% (dez por cento) titulação acadêmica, 10% (dez por cento)
experiência docente e 10% (dez por cento) experiência técnico-profissional;
b) Fase II: 10% (dez por cento) entrevista e 15% (quinze por cento) avaliação
psicológica;
c) Fase III: 30% (trinta por cento) avaliação didático-pedagógica.
d) Fase IV: 15% (quinze por cento) entrevista final.

5.2 Havendo empate, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem:
a. maior nota na avaliação didático pedagógica;
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b. maior pontuação na titulação acadêmica;
c. maior pontuação na experiência docente;
d. maior pontuação na experiência técnico-profissional;
e candidato de maior idade;
f. sorteio.

6. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:

6.1. O resultado final do Processo Seletivo será publicado no dia 10 de dezembro de
2013 no site www.faculdademurialdo.com.br.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1. O Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo
mesmo período.

7.2. A Faculdade Murialdo reserva-se o direito não aceitar a solicitação de recurso em
qualquer fase do processo seletivo.

7.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Processo Seletivo
responsável pela seleção na área de conhecimento.

Caxias do Sul, 11 de novembro de 2013.

_______________________________________
Pe. Joacir Della Giustina
Diretor da Faculdade Murialdo
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DATAS IMPORTANTES:

11/11 a 18/11

Período de Inscrições

21/11

Publicação da homologação das inscrições

22/11 a 09/12

Período de realização das fases I, II, III e IV

10/12

Publicação do resultado final do processo seletivo
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ANEXO 1 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS

Introdução a Administração
A partir da visão histórica da Administração, contextualizar as teorias, conceitos e
princípios, de forma a possibilitar o entendimento das práticas atuais de gestão.

Noções de Agronomia
Noções gerais da agronomia, com ênfase no todo priorizando as áreas de fitotecnia,
fitossanidade, tecnologias de pós-colheita nas grandes culturas e fruticultura, além da
legislação para uso de agroquímicos.

Finanças Empresariais
Apresenta as noções básicas de gestão financeira, bem como análise de demonstrativos
contábeis, econômicos e financeiros nas organizações de forma a possibilitar a
formulação de estratégias e táticas da gestão financeira.

Negócios Internacionais: Importação e Exportação
Apresenta os conceitos fundamentais de negócios internacionais abordando os padrões,
políticas do comercio internacional, bem como os aspectos de importação e exportação.

Administração da Qualidade
Apresenta as noções elementares da gestão da qualidade nas organizações, abordando
os sistemas, ferramentas e certificações da qualidade.

