Fundação Educacional Serra dos Órgãos
Centro Universitário Serra dos Órgãos
Reitoria

PROCESSO SELETIVO EXTERNO PARA ADMISSÃO E CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO COMPLEMENTAR DA
CARREIRA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (QCCD) DO UNIFESO
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO - Edital 002 - 04/2021
Prezado Candidato(a),
Reforçamos a necessidade de ATENÇÃO com o item 4.2 para que seja realizado de acordo com as informações apresentadas.
"4.2 Prova de Aula com Entrevista
4.2.1 A Prova de Aula deverá ser apresentada por meio da ferramenta Google Meet, e deverá ser levado em consideração preferencialmente as metodologias
que o UNIFESO utiliza.
4.2.2 Será enviado um e-mail com o link de acesso a reunião, e o candidato deverá acessá-lo na data e horário divulgados no resultado da homologação.
4.2.3 O candidato que não estiver presente em seu horário será eliminado do processo seletivo.
4.2.4 A Prova de Aula será referente a disciplina/componente curricular da inscrição realizada e deverá atender ao público-alvo de alunos de graduação. O
candidato deverá escolher um tema para a aula que corresponda a disciplina escolhida.
4.2.5 O candidato deverá enviar ATÉ O dia 05 de maio de 2021, um plano de aula com idéias sobre a disposição do conteúdo, junto com as metodologias que
serão aplicadas, propostas avaliativas e as bibliografias principal e complementar para o e-mail pseletivodocente@unifeso.edu.br. Sugerimos que leiam o Projeto
Pedagógico Institucional (http://www.unifeso.edu.br/instituicao/documentos/ppi2.pdf) e Projeto Pedagógico do Curso
(http://www.unifeso.edu.br/cursos/graduacao/ -> Curso –> Documentos –> PPC) disponíveis em nosso site.
4.2.6 A Prova de Aula terá duração de 20 minutos. Para auxiliar em eventuais problemas técnicos forneceremos a tolerância de 10 minutos.
4.2.7 Na sequência imediata, após a Prova de Aula, a Comissão realizará entrevista, que terá duração de 20 minutos."
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Teresópolis, 04 de maio de 2021.

