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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSORES 003/2019 

  

A Faculdade da Amazônia-FAMA, mantida pelo Instituto de Ensino Superior da 

Amazônia-IESA, no uso das atribuições legais e atendendo aos princípios 

Constitucionais da Publicidade, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação por prazo indeterminado de professores, 

com a finalidade de preenchimento de cargos vagos na Instituição de acordo com as 

regras e instruções estabelecidas neste Edital e demais normas pertinentes a este 

processo em virtude de licenças para tratamento de saúde, maternidade, férias, 

afastamento e carência legal. 

O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e coordenado pela 

COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para 

preenchimento de vagas através de contratação por período indeterminado, observada a 

necessidade da Instituição de Ensino. 

1. DAS VAGAS: 

 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

1.1. Número de vagas: 03 (Três) 

Tipo de Contrato: CLT 

Regime de Contrato: 40 (quarenta) horas semanais. 

Classe: Assistente A. 

1.1.Titulação exigida para classe: Graduação em Agronomia e/ou Engenharia 

Agronômica, com Mestrado e/ou Doutorado Agronomia. (Devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA).  

 

1.1.1. Os (as) candidatos (as) selecionados (as) serão contratados (as) para a 

docência de disciplinas ofertadas pelo curso de Agronomia da Instituição. 
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2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

2.1. Período das inscrições: 12/03/2019 a 25/03/2019; 

2.2. Análise de Currículo: 26/03/2019; 

2.3. Prova Didática: 27/03/2019; 

2.1.1. A entrevista será dia 27/03/2019, a partir das 8h30min. 

 

 

3. DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO ON LINE: 

 

Poderão inscrever-se no Processo Seletivo, cidadãos brasileiros ou estrangeiros 

detentores do título acadêmico correspondente ao exigido no item anterior, 

devidamente reconhecido pelos Órgãos competentes. Os candidatos deverão 

encaminhar Currículo Lattes para o e-mail: curriculo@fama-ro.com.br.  

O pedido de inscrição deverá ser realizado das 14 horas do dia 12 de março de 

2019 até às 22h do dia 25 de março de 2019 (observando o horário local do estado de 

Rondônia). Deverão conter no assunto do e-mail (Currículo Lattes referente à vaga de 

Docente do curso de Agronomia). 

 

 

4. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. O Processo Seletivo será realizado em três etapas, sendo a primeira de caráter 

eliminatório e as duas últimas de caráter eliminatório e classificatório, sendo: 

 

 Análise de Currículo: 

Nesta etapa serão selecionados três vezes o número de vagas correspondente 

ao curso. Serão repassados aos candidatos três temas para elaboração da prova 

didática, o qual será sorteado vinte quatro horas antes da prova; 
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 Prova didática:  

A Banca de Seleção entrará em contato através de e-mail e/ou contato telefônico 

para agendamento da prova didática e sorteio do tema.  

 

4.2. A prova didática constará de uma aula de 20 (vinte) minutos e versará sobre 

um dos pontos da relação entregue aos candidatos inscritos e selecionados na 

primeira fase conforme cronograma fornecido pelas respectivas Coordenações 

de Curso. O candidato deverá apresentar plano de aula. (A prova didática 

poderá ser realizada através do Skype). 

 

 Entrevista: 

A entrevista ocorrerá em sequência à prova didática e versará sob: 

Disponibilidade; Atuação na Docência; Ensino, Pesquisa e Extensão; e Produção 

Científica. 

 

 

5. DO RESULTADO FINAL: 

 

5.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a 

avaliação da comissão de seleção. A comissão responsável pela Seleção 

Simplificada divulgará a lista dos aprovados e classificados no dia 29 de 

março de 2019, mediante fixação no Quadro de Avisos da Instituição de 

Ensino Superior-IES, e na Internet, no site www.fama-ro.com.br, na fanpage 

do Facebook (https://www.facebook.com/famaparatodos/) e no Instagram 

(https://www.instagram.com/faculdade.da.amazonia/) da FAMA, bem como 

encaminhará e-mail convocatória para os candidatos aprovados e 

classificados. 
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

6.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, em conjunto com a 

direção da Faculdade; 

6.2.  A Comissão será destituída após a seleção e divulgação dos resultados; 

6.3. Novo processo seletivo poderá ser desencadeado, de acordo com as 

necessidades da Faculdade. 

 

 

 

 

Vilhena/RO, 12 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof.ª Ma. Patrícia Clara Cipriano 

Diretora Geral da Faculdade da Amazônia-FAMA 

PORTARIA nº 048/DG/FAMA/2013 

 

 

 

 

  
 

 

 

mailto:rh@fama-ro.com

