
 

 EDITAL Nº 167/2017 – SEC 

 

 

Divulga abertura do 

Processo de Seleção para 

Docente dos cursos de 

Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica e 

Engenharia Mecânica. 

 

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, DIVULGA Processo de Seleção para contratação de Docente dos cursos de 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. 

 

 

ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA DOCENTE 

  

Tema da Prova Didática: 
 

Curso: Engenharia Elétrica 

 

Tema Central: Probabilidade e Estatística – Teoria dos Conjuntos e Técnicas de 

Contagem 

 
Cursos: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e 

Engenharia Mecânica 

 

Tema Central: Leitura e Produção de Textos – Definição e estrutura de textos 

acadêmico-científicos. 

 

 

 

Banca Examinadora: 
 

Coordenações e Professores convidados. 

 

Orientações para avaliação: 

 
O candidato deve encaminhar currículo lattes e ficha cadastral (anexo I) até 03 de julho 

para o e-mail: apoio@camporeal.edu.br. 

Deve apresentar, no dia da prova, cópia impressa e autenticada dos certificados 

de graduação e pós-graduação. 

mailto:apoio@camporeal.edu.br


A avaliação será realizada entre os dias 05 e 07 de julho de 2017, nas dependências da 

Faculdade Campo Real. 

O horário e local será divulgado no dia 04 de julho por meio de edital.  

O teste seletivo consistirá de prova didática, que visa apurar a capacidade do candidato 

de planejamento de aula, de comunicação e de síntese, bem como, seu conhecimento 

no tema e domínio nos processos e nas técnicas de ensino. 

Os recursos didáticos disponíveis serão data show e quadro de giz. 

O candidato terá no máximo 30 (trinta) minutos para discorrer sobre o tema proposto. 

A banca examinadora fará considerações e questionamentos que poderão tratar tanto 

do tema quanto do material apresentado pelo candidato. 

A banca também poderá fazer questionamentos acerca de informações pessoais e 

profissionais do candidato a título de entrevista. 

A aprovação do candidato no Teste Seletivo não gera qualquer direito à contratação, 

ficando esta condicionada ao ingresso de alunos e ao interesse institucional. 

O resultado final será publicado em edital e via e-mail a partir do dia 14 de julho de 

2017. 

Desde já, comunica-se que os candidatos aprovados devem participar das reuniões 

pedagógicas previstas para 18 a 21 de julho de 2017.   

Guarapuava, 30 de junho de 2017. 

 

 

 

 

                                                    Márcia Maria Coelho      

                                    Coordenadora Acadêmica 

 

 


