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Torno público que estão abertas, no período de 04/04/2017 a 12/04/2017, as inscrições para a 
seleção de professores conteudistas para o Núcleo de Educação a Distância da Universidade 
Metropolitana de Santos - UNIMES, conforme quadro abaixo.  

Cursos de Graduação Titulação Mínima Exigida 
 Turismo; 
 Hotelaria; 
 Relações Internacionais; 
 Ciências Econômicas; 
 Design de Moda; 
 Gastronomia; 
 Engenharia de Produção; 
 Engenharia Civil; 
 Engenharia Ambiental. 
 Teologia 

Doutorado/Mestrado 

 
INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser realizadas por meio do site www.unimes.br no link denominado PROCESSO 
DE SELEÇÃO PROFESSOR CONTEUDISTA onde deverão ser preenchidas as informações solicitadas. 
A documentação exigida deve ser apresentada no ato da realização do processo de seleção, sendo 
nula a inscrição caso o candidato não apresente integralmente e na forma a seguir orientada:  
a) Diploma de Graduação;  
b) RG; 
d) CPF; 
e) Documento comprobatório da qualificação acadêmica (diplomas, certificados ou atas de defesa de 
pós-graduação stricto sensu); 
f) Currículo Lattes atualizado.  
Obs.: A titulação de Mestrado ou Doutorado obtida no exterior deve estar devidamente reconhecida 
no Brasil. A documentação necessária deverá ser apresentada em cópia autenticada.  
Trabalhos publicados (Curriculum Vitae) devem ser apresentados e comprovados no ato da 
realização da seleção. 
O processo de seleção será realizado em duas etapas:  
1 – Entrevista com os candidatos e a apresentação da documentação, quando serão selecionados por 
critérios de titulação, produção acadêmica e disponibilidade para elaboração de material. 
2 – Os selecionados na primeira etapa passarão por formação na UNIMES Virtual e participarão da 
criação e apresentação de uma aula, quando serão selecionados nesta fase. 
A aprovação no processo de seleção não determina a contratação imediata considerando que a 
validade do presente processo é de 2 (dois) anos. 
Após o término do período de inscrição os candidatos selecionados receberão comunicação por e-
mail de data e horário da continuidade do processo que ocorrerá no Campus “Rosinha Viegas”, 
Avenida Conselheiro Nébias, Nº 536, em Santos – SP.  

 
Santos, 29 de março de 2017. 

 
Dra. Elaine Marcilio Santos 
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Dra. Elisabeth dos Santos Tavares 
Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância 

http://www.unimes.br/

