
 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTES 
 

A Faculdade do Bico do Papagaio – FABIC, por meio da Direção Geral, torna 

público, para conhecimento dos interessados, os procedimentos e normas que 

regulamentam a abertura de vagas, em regime de Processo Seletivo Simplificado, 

destinado à contratação de docentes para o curso de Ciências Contábeis Ciências Contábeis Ciências Contábeis Ciências Contábeis para o 

Semestre 2013.2, prevalecendo os dispositivos do presente instrumento. 

 

1. QUADRO DE VAGAS 
 DISCIPLINAS TURNO C. H.*  

 
CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Tópicos Especiais em Contabilidade  Noturno 60 Horas 

Contabilidade de Custos I Noturno 90 horas 

Direito Comercial Noturno 60 Horas 

Auditoria II Noturno 60 Horas 

Sistema de Informações Contábeis Noturno 60 Horas 

*Carga Horária Semanal – C.H 

 
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O candidato deve, preferencialmente, possuir o título de Doutor, Mestre ou 

Especialização em área afim relacionada com a disciplina objeto do Processo de 

Seleção, expedido por Instituição credenciada por órgão competente. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser feitas no seguinte local e horários abaixo 

relacionados: 

���� Local: Núcleo de Ciências Jurídicas da Faculdade do Bico do Papagaio 

Localizado na Rua Planalto, Setor Augustinópolis, Augustinópolis – TO.  
���� Período: de 19 a 31 outubro de 2013. 
���� Horário: Em horário comercial. 

 

4. DOS DOCUMENTOS 
���� Requerimento simples dirigido à Coordenação do Curso de          Ciências 

Contábeis da Faculdade do Bico do Papagaio; 

���� Apresentar os documentos abaixo relacionados na data e horário da micro-

aula: 

���� Diploma de curso superior, devidamente registrado, acompanhado do 

respectivo histórico escolar que comprove a habilitação do candidato para 

lecionar a disciplina objeto da seleção; 

���� Comprovante de obtenção do título de Pós-graduação, em área de 

concentração relacionada com a disciplina objeto do Processo de Seleção, 

expedido por instituição credenciada por órgão competente; 

���� Currículo Lattes contendo informações, comprovadas por documentos hábeis, 

sobre a formação acadêmica e atividades científicas, profissionais e/ou 

artísticas, pesquisas e publicações. 

 

Obs.: As citações do Curriculum Lattes, sem comprovação, não serão consideradas; 

 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Todo o processo será conduzido por uma Comissão instituída pela 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade do Bico do Papagaio. 

O Processo de Seleção realizar-se-á mediante avaliação de aula ministrada 

sobre um ou mais pontos da disciplina objeto do Processo de Seleção, em local e 

hora marcados pela Coordenação do Curso Ciências Contábeis; 

Na mesma ocasião será realizada entrevista sobre o Curriculum Lattes do 

candidato, sobre a disciplina e aspectos didáticos;  

O processo seletivo será precedido ainda de prova de títulos. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS 



 

 

 

 

 

A listagem do conteúdo juntamente com a bibliografia, será de orientação 

da coordenação de curso e comissão designada. 

Serão abordados um ou mais pontos do programa da disciplina, a critério da 

referida Comissão. 

 

6.1 Para a prova didática: 
A aula, com duração de 20 (vinte) minutos, será assistida e presidida pela 

comissão indicada pelos Coordenadores dos respectivos Cursos, sendo vedada aos 

demais candidatos. 

O tema da aula será definido pela Coordenação do curso até 24 horas antes 

da realização da aula expositiva. 

 

6.2 Para a entrevista: 
A entrevista versará sobre: 

���� Os elementos do Curriculum Lattes do candidato. 

���� A disciplina-objeto do Processo de Seleção. 

 
7. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Concluídos os trabalhos, a Comissão de Seleção, encaminhará à Coordenação 

do Curso Ciências Contábeis da Faculdade do Bico do Papagaio, o processo e a ata 

de resultados para homologação por parte desta. 

Na desistência ou impossibilidade do candidato melhor qualificado, a 

Comissão de Seleção apontará mediante classificação, outro candidato apto. 

O resultado do Processo de Seleção será divulgado pelas Coordenações dos 

Cursos. 

Os candidatos aprovados deverão entregar, no prazo estipulado pelos 

respectivos coordenadores de cursos, os documentos de admissão. 

Caso o candidato não apresente os documentos em tempo hábil, o mesmo não 

poderá ser contratado. 

 
8. INFORMAÇÕES FINAIS 
 

O local e horário da prova didática e entrevista será divulgado pelo 

respectivo Coordenador Curso, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do exame, 

através de contato telefônico e via e-mail; 

Os candidatos aprovados serão contratados a partir de 05 de agosto de 

2013, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; 

Cada candidato aprovado será contratado com a carga horária equivalente a 

da disciplina ou soma das disciplinas objeto da seleção; 

 

 

Augustinópolis, 19 de outubro de 2013. 

 
 
 

Ana Maria da Costa Teixeira Carneiro Ana Maria da Costa Teixeira Carneiro Ana Maria da Costa Teixeira Carneiro Ana Maria da Costa Teixeira Carneiro     

Diretora Geral da FABIC 
Portaria CSA/N° 003/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
EXMA. SRA. DANIELLE COSTA MILHOMEM, COORDENADORA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DA FACULDADE DO BICO DO PAPAGAIO – FABIC. 
 

 

 

 

 

 

 

Eu_______________________________________________, mediante os termos para 

seleção de professores, venho requerer minha inscrição para participar da micro-

aula na disciplina __________________________________. 

 

 

 

 

 

Nestes Termos, 

Espera Deferimento. 

 

 

 

Augustinópolis-TO, _______ de ______________________ de 2013. 

 
 

___________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 


