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Edital  
 

Processo seletivo para a contratação de professores 
 

A Faculdade Ciências da Vida, mantida pelo Centro de Estudos III 

Millenium, com sede na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, torna público, 

que o período de inscrições para seleção e contratação de professores para os 

Cursos de Nutrição e Enfermagem será prorrogado até o dia 15/12/2017. 

Segue abaixo a descrição das vagas para o turno noturno. 

Curso: Nutrição 

Disciplina N°  

de Vagas 

CH semanal 

(horas/ aula) 

Horário 

(dia semana) 

Bromatologia aplicada à Nutrição 01 02 (T/P) 5ª feira 

Tecnologia dos Alimentos 01 04 (T/P) 6ª feira 

Curso: Enfermagem 

Disciplina N°  

de Vagas 

CH semanal 

(horas/ aula) 

Horário 

(dia semana) 

Introdução à Enfermagem II 01 05 (T/P) 5ª feira 

O regime de contratação será regido pela CLT com remuneração inicial 

da tabela de salário docente, vigente para 2018. 

O processo seletivo constará das seguintes etapas: 

I – Análise do curriculum lattes; 

II – Prova didática e Entrevista. 

A avaliação do currículo será feita em acordo com os critérios e 

pontuação constantes no ANEXO 1 deste edital.  

Os candidatos interessados deverão enviar o curriculum lattes 

acompanhado de documentação comprobatória das titulações para o e-mail 

das coordenações de curso (nutricao.coordenacao@cienciasdavida.com.br ou 

karinebarcelos@bol.com.br) até o dia 15/12/2017 indicando no assunto 

“seleção professor 2018/1” e no corpo do e-mail o nome da disciplina (pode ser 

mais de 01 disciplina), titulação (pós-graduação concluída), experiência 
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docente (anos) e telefone de contato. Será classificado para a 2ª etapa o 

candidato que tiver formação específica ou correlata na disciplina 

pleiteada. 

A Prova didática e Entrevista serão realizadas no dia 18/12/17 (2ª feira) 

nas dependências da FCV, no período de 16:00 às 18:00h. Os candidatos 

classificados na 1ª etapa serão comunicados via e-mail sobre o tema da prova 

didática. A entrevista ocorrerá logo após a apresentação da aula. 

O resultado final do processo seletivo será informado aos candidatos por 

e-mail pela coordenação de curso a partir do dia 19/12/17. 

Havendo desistência do professor selecionado e aprovado, será 

aproveitado o candidato cuja pontuação seja a imediatamente inferior. 

O processo seletivo terá prazo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual 

período, contado a partir da data de divulgação do resultado final. 
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ANEXO 1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES  

 
TÍTULOS PONTUAÇÃO UNITÁRIA 

01- Formação acadêmica 

 

- Doutor na área específica: 35 pts 

- Doutor: 33 pts. 

- Mestre na área específica: 25 pts. 

- Mestre: 23 pts. 

- Especialização na área específica: 15 pts. 

- Especialização: 13 pts. 

02- Experiência como docente 

nos últimos 5 anos 

- Ensino superior em disciplina da área específica ou 

correlata: 3 pts. para cada semestre; 

- Ensino superior em outras disciplinas: 2,0 pts. por 

semestre 

- Ensino médio ou técnico: 1 pt por ano 

03- Experiência profissional 

nos últimos 5 anos 

- Relacionada com a disciplina para a qual se 

candidata: 5 pts. para cada ano 

- Demais experiências profissionais no curso: 2,5 

pts. para cada ano 

04- Produção técnico-científica 

na área, nos últimos 3 anos 

- Artigo em periódico acadêmico indexado como 

autor principal: 4 pts. por artigo 

- Artigo em periódico acadêmico indexado como co-

autor: 3 pts. por artigo 

-. Livro como autor principal: 6 pts. por livro 

- Livro como co-autor do livro: 4,0 pts. por livro 

- Capítulo de livro como autor principal: 3,0 pts. por 

capítulo 

- Capítulo de livro co-autor de capítulo: 2,0 pts. por 

capítulo 

 
 

 
 


