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PROCESSO SELETIVO INTERNO DE EFETIVAÇÃO PARA O QUADRO 
PRINCIPAL DA CARREIRA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (QPCD) DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS 
 

A Reitora do Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO faz saber que, de acordo com os Artigos 14 e 15 
do Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Superior, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 
Interno, destinado ao provimento de vagas ao Quadro Principal da Carreira Docente – QPCD, nos Centros de 
Ciências da Saúde – CCS, Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCHS e no Centro de Ciências e Tecnologia – 
CCT. 

 

1. Das Inscrições 

1.1. As inscrições serão feitas no Núcleo de Enquadramento Docente – NED no UNIFESO, no período de 18 de 
janeiro a 10 de março de 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” atualizado 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. 
1.3. Este concurso destina-se aos docentes já contratados por essa Instituição e pertencentes ao Quadro 

Complementar da Carreira Docente do Magistério Superior (QCCD), os quais permanecerão na categoria funcional 
ao qual foram admitidos. Uma vez inseridos no QPCD poderão concorrer à promoção (reenquadramento docente) 
conforme previsto no capítulo VI do Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Superior, considerando 
que a implementação dos efeitos remuneratórios do reenquadramento depende das condições financeiras da 
instituição na aplicação do orçamento anual e será definida pelo número de vagas para promoção, em edital emitido 
pela Reitoria. 

 

2. Do Concurso 

2.1 O concurso será realizado sob a responsabilidade de uma Comissão Especial conforme previsto no Artigo 14 do 
Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Superior. 

2.4. Este edital deverá ser divulgado entre os dias 18 de janeiro e 10 de março de 2017, ficando a íntegra do texto à 
disposição no site do UNIFESO, podendo os interessados obter informações junto  ao Núcleo de Enquadramento 
Docente, Coordenações dos Cursos ou em suas Direções de Centro. 

 

3. Das etapas da seleção concursal 
A seleção dos candidatos far-se-á nas seguintes etapas: 

3.1. Análise de “currículo Lattes”, com os devidos comprovantes, pelo Núcleo de Enquadramento Docente (NED); 
3.2. Validação e homologação pela Comissão Especial. 
3.3. Comunicação da homologação das candidaturas. A homologação das candidaturas será comunicada pelo site 
www.unifeso.edu.br a partir do dia 17 de março de 2017; 
3.4. Entrevista técnica, com as Bancas Examinadoras do Concurso, será realizada de 20 a 24 de março de 2017. 
3.5. Os resultados serão divulgados no site da instituição, no dia 07 de abril de 2017. 

 

Teresópolis, 12 de janeiro de 2017 

 

Prof.ª Verônica Santos Albuquerque 
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