
         
 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DOCENTE PARA OS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA FACULDADE MURIALDO 

 Nº. 03/2015 

 

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 

Tecnologia em Sistemas para Internet.  

 

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:  

Curso de Graduação em Sistemas para Internet 

Vagas Componente curricular  

01 Inglês Instrumental Aplicado  

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

2.1. Início: 19/06/2015 

2.2. Término: 26/06/2015 

  

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo: 

Curso de Graduação Tecnologia em Sistemas para Internet 

Área Formação Titulação Mínima Atribuições 

Inglês Instrumental 
Aplicado 

Graduação em Letras ou 
áreas afins 

Mestrado Atividades nas áreas de 
ensino, pesquisa e 
extensão. 

 

3.1. A divulgação da homologação das inscrições será no dia 30 de junho de 2015, por 

meio do site www.faculdademurialdo.com.br, ocasião em que será informado o 

cronograma das fases subsequentes do processo seletivo.  

 

http://www.faculdademurialdo.com.br/editais
http://www.faculdademurialdo.com.br/


         
 

4. REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:  

O Processo Seletivo compreenderá 04 (quatro) fases, sendo estas de caráter 

eliminatório e definitivo, entre os dias de 03 de julho à 11 de julho de 2014.  

I. Análise do currículo Lattes;  

II. Entrevista e avaliação psicológica;  

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 do 

componente curricular desejado, 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; 

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 13 de julho de 2015 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, 19 de junho de 2015.  

 

 

_______________________________________ 

Pe. Joacir Della Giustina 
Diretor da Faculdade Murialdo 

 

 

 

 

 

http://www.faculdademurialdo.com.br/


         
 

DATAS IMPORTANTES: 

 

19 a 26 de junho - Período de Inscrições 

30 de junho - Publicação da homologação das inscrições 

03 de julho a 11 de julho - Período de realização das fases I, II, III e IV 

13 de julho - Publicação do resultado final do processo seletivo 

 

 

 

 

ANEXO 1 – EMENTA DA  DISCIPLINA  

 

CURSO DE GRADUAÇÃO SISTEMAS PARA INTERNET 
 

Disciplina: Inglês Instrumental Aplicado   

 
Ementa: Proporciona   ao   aluno   conhecer   estratégias   de   leitura,   compreensão   e 
interpretação de textos de diferentes gêneros na língua inglesa. Oportuniza  ampliação  do 
vocabulário  e  de  expressões  gramaticais  específicas  das 
áreas  de  conhecimento  e  contribui  com  o  estudo  de  diferentes  estruturas textuais, 
aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à leitura de textos na língua inglesa. 
  


