
 
 
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO PARA O CURSO DE 

DIREITO 

EDITAL No 11, DE 13 DE JULHO DE 2022. 

 

A FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS EXATAS E DA SAUDE DO PIAUI – 

FAHESP/IESVAP abre inscrições e estabelece normas relativas à realização de 

Processo Seletivo destinado a selecionar candidatos visando atender a necessidade 

de contratação de 1 (um) professor (a) para o curso de Direito da FAHESP/IESVAP.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 Ter doutorado ou mestrado na área de atuação ou áreas afins 

 Ter domínio no uso de metodologias ativas 

 Organização - organização diária do ambiente e ferramenta de trabalho  

 Comunicação – ter excelente comunicação com os colegas de trabalho interno 

e externo 

 Resolução de Problemas – Ser resolutivo, ter iniciativa 

 Senso de responsabilidade e ética profissional 

 Disponibilidade para ministrar aula no período noturno 

 

 2. DAS DISCIPLINAS:  

As disciplinas disponíveis para a seleção de docentes da área com intuito de 

contratação para o cargo de professor são as seguintes: 

• Direito Penal e Processual  

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

3.1. Período das inscrições: 14 a 15/07/2022  

3.1.1. As inscrições serão realizadas através de formulário em anexo no link abaixo 

junto com o currículo  

4.0 DAS VAGAS 

4.1.  1 vaga 



 
 
 
5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO  

5.1 Análise de currículo, de caráter eliminatório 

5.2 Entrevista com o candidato, de caráter eliminatório 

5.3. Ministrar uma aula para a banca avaliadora, de caráter eliminatório.  

5.3.4 Avaliação didática pedagógica que constará de aula com duração de no mínimo 

20 e no máximo 30 minutos, cujo tema será sorteado após o resultado das etapas 

anteriores, dentro da área/disciplina. O candidato deverá adotar metodologias de 

engajamento do estudante e/ou uso de ferramentas digitais. A prova didático-

pedagógica, será eliminatória, pontuada de 0 (zero) a 10 (dez), sendo classificado o 

candidato que obter nota igual ou superior a 7 (sete). Apenas participarão desta fase, 

aqueles que preencherem os critérios mínimos exigidos.  

5.4. O candidato (a) selecionado (a) receberá um e-mail no dia 16/07/2022 com o 

horário da entrevista na IES.   

5.4.1 A entrevista será dia 18/07/2022, a partir das 08:30h na sala de reuniões da IES. 

5.4.2 A aula para a banca avaliadora será no dia 19/07/2022 a partir das 08:30.  

6. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

6.1. O (A) candidato (a) aprovado (a) no Processo Seletivo será contratado no mês de 

agosto de 2022. 

7. DO RESULTANO FINAL  

O resultado do processo seletivo será divulgado no site da instituição no dia 

19/07/2022.  

 

Parnaíba, 13/07/2022 

 

 

 

Any Carolina Cardoso Guimarães Vasconcelos 

DIRETORA ACADÊMICA 

FAHESP/IESVAP 

 


