Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE CURRÍCULOS PARA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR
Edital SA/RH 20192-1

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, com sede na cidade de São Paulo/SP,
receberá, no período de 13/11/2019 a 31/01/2020, currículos de candidatos(as) a
professor(a) para atuar nos campi de São Paulo e Votorantim, e que tenham aderência aos
nossos cursos de graduação nas seguintes áreas:

São Paulo
Comunicação
Design de Games
Educação
Fotografia
Gastronomia
Gestão e Negócios
Relações Internacionais
Votorantim*
Comunicação
Design
*Professores com residência em VOTORANTIM, SOROCABA e arredores.

Os(as) candidatos(as) deverão enviar o link de seu CV disponível na Plataforma Lattes
para o endereço curriculo.rh@belasartes.br, em nome da Sr. Luiz Fernando da Silva.
Aceitaremos professores(as) candidatos(as) a trabalharem conosco e que tenham titulação
de Especialista, Mestre, ou Doutor, graus estes obtidos em instituições brasileiras de ensino
superior ou, se obtidos no exterior, que tenham tido seus respectivos diplomas revalidados
por universidade brasileira pública, regularmente credenciada e mantida pelo Poder Público,
que tenha curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente.
Obs: Importante que no assunto do E-mail conste o Tipo “Professor ou
Administrativo”, Área de Atuação “Nome do Curso, ou setor de trabalho” e local “SP
ou Votorantim”.
Exemplo: Professor- Arquitetura - SP
O processo seletivo será conduzido em três etapas:
Etapa 1 – Análise de currículos: Os(as) candidatos(as) terão seus Currículos no formato
Lattes avaliados de acordo com a aderência aos cursos de graduação da nossa instituição;
os currículos deverão estar atualizados em data não superior a 90 dias da data de seu

envio. Os currículos serão avaliados por uma comissão especificamente formada para tal
objetivo; a esta comissão, caberá aprovar os currículos que comporão nossa Base
Preliminar de Currículos.
Etapa 2 – Entrevista: Em momento oportuno, a partir da necessidade apontada pelas
coordenações de curso, o Departamento de Recursos Humanos da instituição agendará
uma data/horário para uma entrevista com o(a) professor(a)-candidato(a), ocasião na qual se
verificará/evidenciará os requisitos desejados face ao currículo do(a) candidato(a). Neste
momento, a vivência de mercado, a experiência na docência do ensino superior, as
publicações científicas, a boa fluência no idioma inglês, a prática de metodologias
ativas de aprendizagem e o conhecimento de ambientes virtuais de aprendizagem
serão competências a serem verificadas.
Etapa 3 – Aula-Teste: Os(as) candidatos(as) selecionados(as) na etapa 2 farão uma aulateste, ou seja, uma prova de verificação de sua didática, que consistirá em uma aula com
duração de 30 minutos sobre um tema definido previamente pela Coordenação do Curso.
O(a) candidato(a) receberá o tema da aula, via correio eletrônico, em um prazo não superior
a 48 (quarenta e oito) horas da data/horário da aula-teste.
Todos(as) os(as) professores(as) que venham a ser aprovados(as) nas etapas anteriores
passarão a fazer parte de nosso Banco Permanente de Currículos, condição necessária
para que possam ser convidados(as) pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
para integrarem seu Corpo Docente.

São Paulo, 10 de novembro de 2019.
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