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PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO QUADRO COMPLEMENTAR 

DA CARREIRA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (QCCD) DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - UNIFESO  

 
 

A Reitora do Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO faz saber que, de 

acordo com o artigo 16 do Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Superior 

estão abertas as inscrições para processo seletivo destinado ao provimento de vagas do 

Quadro Complementar da Carreira Docente – QCCD, no Centro de Ciências Humanas e 

Sociais – CCHS. 

 

1. Das Inscrições  

 

1.1.As inscrições serão feitas no Núcleo de Enquadramento Docente – NED - do 

UNIFESO, no período de 04/01/2017 a 20/01/2017, das 9h às 12h e das 14h às 18h, 

na Avenida Alberto Torres nº 111 – Alto – Teresópolis. 

 

1.2.Os candidatos deverão apresentar “Currículo Lattes” e os devidos comprovantes 

(original e cópia), além de identificar-se com carteira de identidade (original e 

cópia), sendo possível a inscrição por procuração em casos especiais devidamente 

justificados e comprovados. 

 

2. Do Processo Seletivo  

 

2.1 A seleção para o QCCD será realizada por uma comissão especial, composta por 

representação dos cursos, do Núcleo de Enquadramento Docente, da Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, pela Diretora do Centro, designada pela 

Reitoria, de acordo com o Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério 

Superior. 

 

2.2 As vagas previstas neste processo seletivo e o respectivo enquadramento no QCCD, 

de acordo com o Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Superior, estão 

definidos no anexo I.  

 

2.3 A cada vaga corresponde uma disciplina curricular, como se apresenta no anexo I.  

 

2.4 Este edital deverá ser divulgado no período de 04/01/2017 a 20/01/2017, ficando a 

íntegra do texto à disposição no site do UNIFESO, podendo o interessado obter 

informações sobre as disciplinas para as quais se abrem as vagas nas respectivas 

Coordenações dos Cursos ou na Direção de Centro. 
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3 Das etapas da seleção  

 

A seleção dos candidatos far-se-á nas seguintes etapas: 

 

3.1 Análise de “Currículo Lattes” com os devidos comprovantes.  

 

3.2 Os resultados das homologações das inscrições serão divulgados no site da 

instituição no dia 23/01/2017. 

 

3.3 Entrevistas técnicas – que serão realizadas: 

 

 Entre os dias 24 a 31/01/2017 do curso de Graduação em Direito conforme 

Anexo II. 

 

3.4 Os resultados serão divulgados no site da instituição até o dia 01/02/2017. 

 

 

 

 

Teresópolis, 03 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Prof
a
. Dr

a
 Verônica Santos Albuquerque 

                                                                             Reitora do UNIFESO 
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ANEXO I 

 

 

 Curso de Graduação em Direito 

 
DISCIPLINAS VAGAS REQUISITOS 

 

 

 

Direito Processual Civil 

 

 

 

1 

Ter formação na área do Direito, ter título de 

mestrado ou doutorado na área, ter experiência 

profissional de no mínimo três anos com 

comprovação, ter experiência docente, com um 

mínimo de três anos. Ter disponibilidade de carga 

horária para pesquisa, orientação de monografia e 

produção acadêmica.  

 

 

Direito Civil (com foco 

em direito das 

Sucessões) 

 

 

1 

Ter formação na área do Direito, ter título de 

mestrado ou doutorado na área, ter experiência 

profissional de no mínimo três anos com 

comprovação, ter experiência docente, com um 

mínimo de três anos. Ter disponibilidade de carga 

horária para pesquisa, orientação de monografia e 

produção acadêmica. 

 

 

 

Direito Constitucional 

 

 

 

1 

Ter formação na área do Direito, ter título de 

mestrado ou doutorado na área, ter experiência 

profissional de no mínimo três anos com 

comprovação, ter experiência docente, com um 

mínimo de três anos. Preferencialmente ter 

experiência com pesquisa e produção científica. . 

Ter disponibilidade de carga horária para 

pesquisa, orientação de monografia e produção 

acadêmica. 

 


