Edital Nº 02/2018
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
O Reitor do Centro Universitário Cenecista de Osório – UNICNEC e do Colégio Cenecista
Marquês de Herval, no uso de suas atribuições regimentais, torna público a seleção e contratação de
funcionário para o cargo de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR.
Forma de seleção e condições de contratação:

I. DAS INSCRIÇÕES
1.1 Os candidatos deverão enviar um currículo para o e-mail 1905.selecao@cnec.br , identificando a
vaga pretendida, até 10 de janeiro de 2018.
1.2 Os candidatos selecionados para as entrevistas serão comunicados via e-mail. Neste contato será
agendado local, data e horário das entrevistas.

II- REQUISITOS GERAIS
O candidato deverá ter a formação, a disponibilidade e o perfil conforme as seguintes informações:
CURSO

ÁREAS

DISPONIBILIDADE

Direito
(CR)

Direito Civil
Direito Processual Civil
Mediação e Arbitragem

Noite

*CR: Cadastro Reserva
III. DA SELEÇÃO
1ª Etapa: Análise de currículo.
Aspectos Considerados: Titulação aderente à área (Ensino Superior – Pós Graduação Stricto
Sensu / Mestrado e/ou Doutorado); Produção científica (de acordo com os parâmetros do MEC);
Experiência profissional; Habilidades em ferramentas tecnológicas e ambientes virtuais de
aprendizagem.

2ª Etapa: Entrevista e Avaliação Didática. O candidato deverá portar documentos que comprovem
sua titulação.

IV – DA VAGA E JORNADA DE TRABALHO
A vaga e sua respectiva jornada de trabalho estão descritas no quadro de vagas. O turno de
trabalho é NOITE, a carga horária ainda será definida.

V – DA REMUNERAÇÃO E DO CONTRATO
A remuneração será de acordo com a política praticada pela Instituição, respeitados os pisos
estabelecidos em Convenção Coletiva e será informada no momento da entrevista.
As relações de trabalho serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com os
descontos de INSS conforme a carga horária da vaga.

VI - BENEFÍCIOS
A empresa oferece ao funcionário a opção de aderir ao Plano de Saúde conveniado com a
instituição conforme Convenção Coletiva de Trabalho.
É oferecido desconto nos cursos ofertados pela instituição conforme Convenção Coletiva de
Trabalho

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os candidatos aprovados serão chamados tão logo a Instituição achar conveniente.
É facultada a participação de candidatos PCD (Pessoa com Deficiência).

Osório, 04 de janeiro de 2018.
Prof. Ms. Júlio César Lindemann
Reitor UNICNEC
Diretor do Colégio Cenecista Marquês de Herval

