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Processo Seletivo para provimento no cargo de Professor 
Processo Seletivo 01/2016 

 
 
A Fundação Gammon de Ensino, por meio das Faculdades Gammon está 
contratando professores para o Curso de Engenharia Agronômica, com início no 
2º Semestre de 2016, para as seguintes disciplinas:  
 
 

Disciplina Curso C.H. 
Titulação 
mínima 
exigida 

Tema da Prova Didática 

Anatomia 
Vegetal e 
Fisiologia 
Vegetal 

Engenharia 
Agronômica 

02/06 Mestrado 

-Morfologia reprodutiva de plantas 
cultivadas 
-Fisiologia dos estresses bióticos 
(defesas e resistências sistêmica 
adquirida) e abióticos (mecanismos de 
tolerância ou resistência) . 

Fertilidade do 
Solo e Nutrição 
de Plantas, 
Adubos e 
Adubações 

Engenharia 
Agronômica 

04/04 Mestrado 
Fertilidade do solo, fertilizantes e 
nutrientes no sistema solo-planta 

Gestão de 
Recursos 
Ambientais 

Engenharia 
Agronômica 

04 Especialização 
Interação: recursos naturais e 
agricultura sustentável 

Agricultura I 
Engenharia 
Agronômica 

04 Especialização 
Tecnologia de produção de milho e 
trigo 

 
Requisitos mínimos:  
 

. Titulação mínima exigida; 

 . Orientação: bolsistas, estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC);  
 . Interesse em desenvolver pesquisas e trabalhos de extensão.  
 
Requisitos desejáveis:  
 . Experiência Profissional na área e experiência em magistério.  
 
Inscrições:  
As inscrições estarão abertas na Secretaria das Faculdades Gammon situada à 
Rua Prefeito Jayme Monteiro nº 791, Centro, na cidade de Paraguaçu Paulista, 
SP, CEP 19700-000; no horário das 7h30m às 11h30m e das 13h00 às 17h00, no 
período de 04 à 15 de julho de 2016.   
As inscrições deverão ser feitas pessoalmente Não serão aceitas inscrições por e-
mail.  
 
Documentação para inscrição:  
 
A – Curriculum Lattes, em português, atualizado, impresso e documentado.  



B – Ficha de inscrição conforme modelo constante deste edital. 



Importante  
 

 São informações obrigatórias da documentação: nome completo, endereço, 
telefone e e-mail para contato.  

 Inscrições que não atendam aos requisitos serão descartadas sem 
notificação.  

 A omissão de informações sobre impedimentos ou relevantes ao 
julgamento do processo de seleção implica na automática desqualificação 
do candidato.  

 Os CV’s recebidos, independentemente do resultado obtido pelo candidato, 
serão destruídos.  

 Na hipótese de não haver candidatos adequados às vagas, o processo 
seletivo poderá ser reaberto.  

 Não serão aceitas inscrições de candidatos desligados das disciplinas.  
 
 
Processo seletivo:  
 
O processo seletivo constará das fases eliminatórias:  
1. Avaliação de Curriculum (máximo 10 pontos)  
2. Avaliação didática e entrevista perante banca examinadora composta por 3 
membros (máximo 10 pontos), sendo requisito a apresentação de PLANO DE 
AULA a cada membro da Banca Examinadora, antes do início da prova e que 
deverá conter:  
 A- Identificação da disciplina e do candidato  
 B- Objetivos  
 C- Conteúdo programático  
 D- Metodologia  
 E- Sistema de avaliação  
 F- Bibliografia (conforme ABNT).  
3. Caso não seja eliminado, a nota final do candidato será obtida pela média das 
avaliações. 
 
Observações:  
 
A Prova Didática constará de uma aula em nível de graduação (duração de 20 
minutos), a ser ministrada pelo candidato, a uma Banca Examinadora, estando 
disponíveis como recursos audiovisuais: projetor multimídia, retroprojetor e quadro 
negro.  
 
O tema da prova didática deverá ser aquele indicado neste edital, conforme a 
disciplina de interesse do candidato. 
 
A comissão de seleção seguirá o cronograma abaixo e, havendo alterações, estas 
serão publicadas em tempo hábil no site da contratante 
(www.faculdadesgammon.edu.br.)  



 
Cronograma:  
 
Datas Ações 

04/07/2016   
Início das Inscrições e Divulgação deste documento na Internet (site 
institucional).  

15/07/2016   
Último dia para recebimento das inscrições. Serão aceitos os documentos 
recebidos até as 17 horas pelo protocolo da Secretaria.  

19/07/2016  Publicação dos nomes dos candidatos aptos à Prova Didática.  

25 e 26/07/2016 Realização da Prova Didática.  

27/07/2016   Publicação do Resultado Final no site da Instituição a partir das 13h.  

28/07/2016  Prazo para Recurso. 

29/07/2016  Resultado do Recurso 

01/08/2016  Contratação. 

 
O resultado final será divulgado pela Coordenação do Processo Seletivo (Direção 
Acadêmica da IES), por meio de Edital específico, a ser fixado em local próprio na 
sede da FUNDAÇÃO GAMMON DE ENSINO e disponibilizado no website 
www.faculdadesgammon.edu.br, a partir do dia 27/07/2016.  
 
Regime de Contratação: será por hora-aula semanal (ou mais, dependendo do 
número de alunos e necessidade de divisão de turmas), em regime de trabalho 
horista, nos moldes da CLT.  
As aulas deverão ser ministradas nos períodos: manhã, tarde, noite de segunda a 
sábado, em horário determinado pela Direção da IES. 
  
Outros:  
Este Processo Seletivo terá validade por doze (12) meses para convocação dos 
candidatos.  
Ao efetivar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas 
estabelecidas neste Edital.  
Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados pela Direção da 
IES com o auxílio da Banca Examinadora, caso se entenda como necessário.  
Informações adicionais podem ser obtidas junto a Secretaria das Faculdades 
Gammon, fone: (18) 3361- 9492 ou (18) 99736-5103.  
 
Paraguaçu Paulista, 01 de julho de 2016 
Prof. Dr. Sérgio Pascoal de Campos 
Diretor Acadêmico das Faculdades Gammon 

 

 


