
 

                                                   

Edital 006/2019 – Seleção Docente – FADEP  
GESTA – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

 
A Faculdade de Pato Branco (FADEP) torna público que estão abertas as inscrições para 

o processo de seleção para a contratação de docente para o Curso de Ciências 

Contábeis. 

 

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O processo de seleção visa à contratação de docente para o Curso de Ciências 

Contábeis, na área de Contabilidade e Finanças Públicas; 

1.2. O Processo será regido pela Resolução 034/19-CAS e por este Edital e realizado 

pelo Gesta, Naped e Coordenação do Curso de Ciências Contábeis;  

1.3. A seleção dos (as) candidatos (as) será realizada por Banca Examinadora, 
conforme Resolução 034/19-CAS; 

1.4. As provas serão realizadas na Faculdade de Pato Branco – FADEP, sito à Rua 

Benjamin Borges dos Santos, 1100, Bairro Fraron, Pato Branco, PR. 
 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1. Para participar do processo seletivo o candidato deverá fazer sua inscrição até às 

12:00 hs do dia 12/12/2019 , pelo e-mail para gesta@fadep.edu.br e 
naped@fadep.edu.br, ou presencialmente no GESTA, com os documentos descritos na 
Resolução 034/19-CAS. 

2.2. Titulação mínima: Mestre.  

2.3. Não será aceita inscrição condicional ou posterior inclusão de documentos.  

2.4. Para cursos realizados no exterior será exigida comprovação de convalidação por 

instituição de ensino superior brasileira.  
 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. Da Análise de Currículo 

3.1.1 O Gesta avaliará o Curriculum Lattes e a respectiva documentação apresentada 

pelos candidatos, habilitando os candidatos que cumprirem os requisitos da inscrição 

para as demais etapas de seleção. 

 
 

3.2 Da prova didática  
3.2.1. A prova didática será desenvolvida conforme descrito na Resolução 034/19-CAS, 

tratando tema ligado às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público – NBC-TSP 

3.2.2. O início das bancas para a prova didática se dará no dia 13/12/2019 e a aula 
deverá ser ministrada de acordo com as descrições da Resolução 034/19-CAS. 

3.2.3. Antes de iniciar a prova didática, o candidato fornecerá a cada membro da 
Banca Examinadora o seu Plano de Aula, observando as instruções definidas quando 

da indicação do tema, que será anexado ao respectivo parecer conclusivo.  



 
 

3.3 Da Prova Escrita 

3.3.1 A prova escrita será desenvolvida conforme descrito na Resolução 034/19-CAS, 

também tratando tema ligado às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público – NBC-TSP 

 

3.4. Da entrevista por Competências 

3.4.1. Após a realização da Prova Didática e Prova Escrita será realizada entrevista pela 

Banca Examinadora, do candidato, tendo por base os temas da área de conhecimento 

exigida no processo seletivo e levando em consideração, além dos aspectos 

profissionais, as competências exigidas para atuação docente, o projeto de vida 

acadêmica do candidato e a sua disponibilidade de tempo para trabalho na instituição.  

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
4.1. A inscrição implicará o compromisso tácito, por parte do inscrito, de aceitar as 

condições estabelecidas para o processo de seleção previstos na Resolução 034/19-

CAS e neste Edital e nas orientações posteriormente passadas pela Banca 
Examinadora.  

4.2. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato direito subjetivo à 

contratação, mas tão somente a expectativa de contratação. 

4.3. Os casos omissos serão decididos pela Direção Acadêmica.  

4.3 Informações adicionais podem ser obtidas no Gesta. 
 

Pato Branco, 9 de dezembro de 2019. 
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Ornella Bertuol 

Direção Acadêmica 

 

____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenação do GESTA 

 
____________________________________ 

Fernando José de Araujo Silva) 


