UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
EDITAL PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE
DOCENTES 2022/2
Torno público que estão abertas, no período de 09/06 a 15/07/2022 as 18:00h, as inscrições
para o preenchimento de vagas para docentes da UNIMES, constantes do quadro abaixo:

Curso

Área de Conhecimento

Bacharelado em
Serviço Social
Bacharelado em
Biblioteconomia
Bacharelado em
Ciências Contábeis

Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas

Formação
requerida de
Graduação:

Regime
Titulação
de
Nº. de
Mínima
Trabalho Vagas
Requerida
Previsto

Serviço Social

Mestrado

CLT

01

Biblioteconomia

Mestrado

CLT

01

Ciências Contábeis

Mestrado

CLT

01

DAS INSCRIÇÕES
A ficha de inscrições deverá ser enviada via e-mail, juntamente com a documentação
digitalizada, para: nei.santos@unimes.br. A ficha de inscrição deve ser preenchida e assinada,
sendo nula a inscrição caso o candidato não envie assinada.
A documentação exigida deve ser apresentada no ato da entrevista:
a) Cópia do Diploma de Graduação;
b) Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
c) Cópia do Documento de Identidade ou CNE (Carteira Nacional de Estrangeiro);
d) Cópia do CPF;
e) Cópia do Documento comprobatório da qualificação acadêmica em nível de Stricto Senso
(diplomas, atestados, certificados ou atas de defesa).

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 Lattes) devem ser apresentados e comprovados no ato da
realização da entrevista.
O processo de seleção docente para professor é de títulos que consta de:
I – prova de títulos;
II – entrevista.
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UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
EDITAL PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE
DOCENTES 2022/2
O período de entrevistas compreenderá entre 18 de julho e 02 de agosto de 2022. O inscrito
receberá email com agendamento de sua entrevista.
O processo completo de seleção compreende o período de 09/06/2022 a 03/08/2022.
O resultado será publicado após 03/08/2022 e o prazo de validade do processo de seleção é de
2 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação. A UNIMES reserva o direito de
contratar ou não o candidato aprovado, conforme a necessidade.

Santos, 09 de junho de 2022.

Profª ELAINE MARCÍLIO SANTOS
– PRÓ-REITORA ACADÊMICA –
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