
 

 

EDITAL PARA A COMPOSIÇÃO DO BANCO DE RESERVAS DE DOCENTES PARA OS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE MURIALDO 2019/2 

 
A FACULDADE MURIALDO, localizada em Caxias do Sul – RS, torna pública a abertura 

do edital para a composição de banco de reserva de docente para os cursos de graduação. A 
FAMUR selecionará docentes para o preenchimento do banco de reserva para atender as 
demandas dos cursos de graduação.  

As inscrições dos candidatos deverão ser feitas pelo preenchimento de ficha de inscrição 
e envio do currículo lattes através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWDYm6QDFb_lhCUnxTuxGY3ZKxuzd-
gRAcsWGix0eP3Lqvw/viewform?usp=pp_url 

A FAMUR tem parceria com o Google for Education, ou seja, para acesso ao formulário 
é necessário vincular-se à uma conta Google. Assim que o setor responsável receber a inscrição, 
será encaminhado um e-mail com o protocolo de recebimento. 

 
Quadro I – Quadro das áreas para preenchimento do banco de reserva para atender as demandas do 

curso de graduação: 

Curso de Graduação em Administração   
Vagas 

(Cadastro Reserva) Unidade Curricular 

01 Negócios Internacionais: Importação e Exportação 

01 Planejamento e Administração Estratégica 

 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES (FASE I): 
Início: 09/07/2019. 
Término: 12/07/2019. 
 
2. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES (FASE II): 

Serão homologadas as inscrições que atenderem os critérios abaixo: 
 

Quadro II – Quadro de critérios das áreas para preenchimento do banco de reserva para atender 
as demandas do curso de graduação: 

Curso de Graduação em Administração 

Unidade Curricular Formação Titulação Mínima 

Negócios Internacionais: Importação 
e Exportação 

Graduação em Bacharelado 
em Administração e Áreas 

Afins 
Mestrado em Administração 

Planejamento e Administração 
Estratégica 

Graduação em Bacharelado 
em Administração e Áreas 

Afins 
Doutorado em Administração 

 
A divulgação da homologação das inscrições (Fase II) será no dia 15 de julho de 2019, 

por meio do site www.faculdademurialdo.com.br, ocasião em que será informado o cronograma 
das fases subsequentes do edital para a composição de banco de reservas de docente para os 
cursos de graduação da FAMUR. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWDYm6QDFb_lhCUnxTuxGY3ZKxuzd-gRAcsWGix0eP3Lqvw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWDYm6QDFb_lhCUnxTuxGY3ZKxuzd-gRAcsWGix0eP3Lqvw/viewform?usp=pp_url
http://www.faculdademurialdo.com.br/


 

 

3. REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 
O edital para a composição de banco de reservas de docente para os cursos de 

graduação para o cargo de Professor compreenderá 03 (três) fases, sendo estas de caráter 
eliminatório e definitivo, entre os dias 09 de julho de 2019 a 19 de julho de 2019. 
Fase I - Homologação da Inscrição: 15/07/2019.  
Fase II - Entrevista e Avaliação Psicológica: 17/07/2019. 
Fase III - Entrevista Final: 18/07/2019. 
Divulgação do resultado final: 19/07/2019. 

 
3.1. Fase I: A análise e avaliação do currículo lattes será de responsabilidade da Área 

de Recursos Humanos. 
3.2. Fase II: A fase de Entrevista e Avaliação Psicológica será de responsabilidade da 

Área de Recursos Humanos da FAMUR, que será composta por uma Entrevista 
Coletiva e Teste Psicológico de Personalidade.  

3.3. Fase III: A Entrevista Final será realizada pela Coordenação Acadêmico Pedagógica 
e/ou Direção da FAMUR.  

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

 
4. NOTA DO CANDIDATO: 

4.1. A nota final do candidato no edital para base de currículos docentes para o cargo de 
Professor será fixada considerando os seguintes pesos: 
a) Fase I - Homologação da Inscrição: 30 pontos. 
1) Titulação Acadêmica (10 pontos) = 5 pontos Mestrado / 10 pontos Doutorado. 
2) Experiência Docente (10 pontos) = 2,5 pontos para 0 até 3 anos de experiência 

docente / 5 pontos para 3,1 até 10 anos de experiência docente / 10 pontos para 
10,1 anos ou mais de experiência docente. 

3) Experiência Técnico/profissional na área escolhida (10 pontos) = 2,5 pontos 
para 0 até 5 anos de experiência Técnico/profissional / 5 pontos para 5,1 até 15 
anos de experiência Técnico/profissional / 10 pontos para 15,1 anos ou mais de 
experiência Técnico/profissional. 

b) Fase II - Entrevista e Avaliação Psicológica: 50 pontos. 
1) Entrevista: 30 pontos. 
2) Avaliação Psicológica: 20 pontos. 

c) Fase III - Entrevista final: 20 pontos. 
4.2. 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 na área escolhida;  
e) candidato de maior idade; 
f) sorteio. 



 

 

5. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO 
DE RESERVAS DE DOCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE MURIALDO:  
O resultado final do edital para base de currículos docentes para o cargo de Professor 

será publicado no dia 19 de julho de 2019 no site www.faculdademurialdo.com.br.   
 

6. DA CONTRATAÇÃO: 
6.1. Será de acordo com as vagas descritas neste edital, ou para demandas futuras. 
6.2. A inscrição no processo do edital para a composição de banco de reservas para 

docente dos cursos de graduação da Faculdade Murialdo não assegura ao 
candidato a contratação imediata ou futura, ficando condicionada às demandas da 
Faculdade Murialdo.  

6.3. O candidato selecionado será convocado pelo departamento responsável tendo o 
prazo de até 05 dias úteis para se manifestar por escrito da aceitação ou não do 
cargo de professor na Faculdade Murialdo.  

6.4. O não pronuncioamento do candidato no prazo acima implica em sua desistência 
do processo do edital para a composição de banco de reservas de docente dos 
cursos de graduação da Faculdade Murialdo. 

6.5. A Faculdade Murialdo preconiza pelo investimento do futuro contratado na 
participação da Formação Docente da FAMUR, que acontece em julho de 2019 
(conforme calendário acadêmico) para contratação.  

 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

7.1. O edital para a composição de banco de reservas de docente dos cursos de 
graduação da Faculdade Murialdo para o cargo de Professor terá validade de 1 (um) 
ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 

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

7.3. A Faculdade Murialdo, por meio deste Edital, cumpre a Legislação vigente, sobre a 
contratação de professores, segundo a cláusula vigésima sexta da Coletiva de 2018 
do Sinpro de Caxias do Sul - RS.  

7.4. Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Processo Seletivo responsável 
pela seleção, sob cuidados do setor de Recursos Humanos e Coordenação 
Acadêmico Pedagógica. 

 

Caxias do Sul, 05 de julho de 2019. 

 
Raimundo Pauletti 

Diretor da Faculdade Murialdo 

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

