
 

 

 
 

SELEÇÃO DE PROFESSORES CONTEUDISTAS AUTÔNOMOS PARA 

AS DISCIPLINAS DO CURSO DE PEDAGOGIA  

 

Edital 03/2020 
 

O Diretor da Faculdade Plus e da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ, no uso 

de suas atribuições e para conhecimento de todos os interessados, torna público 

que no período indicado neste Edital, estarão abertas as inscrições para o processo 

de seleção de professores conteudistas autônomos, para as disciplinas dos cursos 

de graduação em Pedagogia para o semestre 2020.2 

. 

1.  Do objeto e critérios de seleção 

 

Esta chamada tem como objeto a seleção de professores conteudistas autônomos 

para desenvolverem conteúdos para as disciplinas dos cursos de graduação. 

Poderá se inscrever no processo seletivo o profissional que preencha os requisitos 

e critérios especificados no item 1.1 e 1.2 e atender também ao disposto neste 

edital 

 

1.1 Ter formação na área específica da disciplina e habilidade para utilizar computadores 

e novas tecnologias; 

1.2 Ter disponibilidade para desenvolver materiais e atividades por meio do 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

2. Das disposições preliminares 

 

O acompanhamento de editais e comunicados referentes a este processo seletivo 

é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

a) Ciência dos direitos e das obrigações, dos prazos inerentes à qualidade de 

contratação como professor conteudista temporário; 

b) Cessão de direitos autorais em que transfere à Faculdade Plus e Faculdade 

Regional Jaguaribana-FRJ todos os direitos de autoria/ propriedade do conteúdo 

elaborado; 

c) Esta seleção será planejada, desenvolvida e gerenciada por comissão de seleção 

instituída pela Faculdade Plus; 

d) Dúvidas e informações sobre o processo de seleção deverão ser obtidas somente 

com membros da equipe pelo telefone (85) 98987.6739 ou pelo e-

mail:coordpedagogia@faculdadeplus.edu.br 

 

 

2.1 Das atribuições do professor conteudista: 

CREDENCIADA PELA PORTARIA Nº 1.027,  

DE 24 DE AGOSTO DE 2017 
PORTARIA DO MEC 846 DE 

13 DE JULHO DE 2017 



 

a) Criação do Plano de Ensino; 

b) Planejamento e elaboração das aulas, de autoria própria; 

c) Manter-se em comunicação com a coordenação;  

d) Responder dúvidas dos alunos; 

e) Realizar mudanças e adequações indicadas pela equipe de Revisores, 

Designers Instrucionais, visando adaptações metodológicas (caso seja 

necessário, no decorrer das atividades pedagógicas a serem realizadas 

no(s) material(is) didático(s); 

f) Ter disponibilidade para possíveis correções/ adaptações dos textos em 

um período de até 06 meses após a entrega dos conteúdos, atendendo 

normas e orientações da instituição;  

g) Possuir disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades 

planejadas;  

h) Se houver a necessidade de produção de outros mateiras didáticos para 

complementar as atividades, como a elaboração de videoaulas, o 

professor conteudista poderá ser convidado para a gravação, cabendo à 

instituição o direito de deliberar sobre a qualidade do vídeo. 

 

 

3. Público-alvo 

 

Podem participar desta seleção professores da Faculdade Plus, Faculdade 

Regional Jaguaribana e o público externo os quais obrigatoriamente deverão 

atender os seguintes requisitos: 

 

 Possuir no mínimo graduação completa ou especialização na área 

específica da disciplina; 

 A preferência será por profissionais que tenham experiência com EAD - 

Educação a Distância; 

 Preferível atuar ou ter atuado em Instituições de Ensino Superior na(s) 

área(s) da(s) disciplina(s) que estiver se candidatando. 

 

 

4. Do cronograma de seleção (Informações serão disponibilizadas no site da 

faculdadeplus.edu.br e frjaltosanto.edu.br) 

 

02/07/2020 Lançamento do edital 

03/07/2020 a 
07/07/2020 

Período para inscrição dos candidatos 

 08/07 Análise dos currículos 

 09/07 Divulgação da relação dos candidatos selecionados após 
análise dos recursos com indicação de local, data e 
horário para entrevista 

10/07 – 08h às 15h Entrevistas 

10/07 - 19h Divulgação dos candidatos aprovados como também  dos 
candidatos selecionados para compor o cadastro de 
reserva 

11/07 às 09h Reunião com os professores aprovados para apresentação 
do Plano de Trabalho 

 



 

5. Das vagas e da documentação necessária 

 

 Será disponibilizada (01) vaga(s) para cada disciplina que consta na 

ementa (ver Anexo 01); 

 O candidato poderá se candidatar para mais de uma disciplina desde que 

haja compatibilidade entre a sua formação e as áreas estabelecidas; 

 Para realizar a sua inscrição, o candidato deverá enviar a seguinte 

documentação: Curriculum Lattes; Ficha de inscrição devidamente 

preenchida (ver Anexo 02);  

 Enviar toda a documentação para o e-mail 

(profconteudistaplus@gmail.com), até o dia 07/07/2020, conforme o 

cronograma (item 4) do processo. 

 
 

 
 

6. Do pagamento 

 

 

O professor tutor conteudista receberá: 

 

a) R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)  pelos materiais e atividades 

produzidas (apostila e 02 vídeoaulas) de 30 (trinta) minutos, que fazem parte 

da complementação do material didático. A pauta, o local e os horários de 

gravação serão definidos posteriormente. 

 

Observação: o pagamento será feito através de RPA (Recibo de Pagamento 

Autônomo). Ressalte-se que essa modalidade de pagamento envolve os 

descontos de 8% de ISS e 11% de INSS sobre o valor a ser remunerado. 

 

 

7. Da seleção, dos resultados e da documentação para contratação 

 

a) A seleção será realizada por profissionais da Faculdade Plus que analisarão 

o(s) currículos e o(s) texto(s) de apresentação da(s) disciplina(s);  

b) O resultado será divulgado no site www.faculdadeplus.edu.br e 

www.frjaltosanto.edu.br a partir das 19 horas do dia 10/07/2020 e enviado por e-

mail;  

c) Aos profissionais selecionados é necessário que apresentem a seguinte 

documentação: RG e CPF; Conta bancária;  Comprovante de endereço; CTPS – 

página do PIS e dos dados cadastrais  e enviada para o seguinte    e-mail: 

rh@faculdadeplus.edu.br  

 

 

 

mailto:profconteudistaplus@gmail.com
http://www.faculdadeplus.edu.br/
http://www.frjaltosanto.edu.br/


 

8. Das disposições finais 

 

• Este edital tem por objetivo selecionar profissionais autônomos que farão 

parte da equipe multidisciplinar, de acordo com a demanda dos cursos de 

graduação. Na inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou 

outras constatadas no decorrer do processo, eliminarão o candidato, 

anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição no processo seletivo. 

• O candidato selecionado será contratado em regime de prestação de serviços 

autônomos, home office, sem nenhum vínculo empregatício formal. 

• O candidato selecionado e contratado poderá ser desligado a qualquer tempo, 

por solicitação ou por descumprimento das atribuições inerentes à sua função, 

conforme a necessidade de ambas as partes. 

• A aprovação do candidato não caracteriza vínculo empregatício com a 

FACULDADE PLUS 

• Todas as convocações e avisos referentes ao processo de seleção e aos 

resultados serão divulgados na página da Faculdade Plus e Faculdade 

Regional Jaguaribana –FRJ, respectivamente:  (www.faculdadeplus.edu.br )  

e (www.frjaltosanto.edu.br ) 

• A seleção tem validade de seis meses a contar da publicação do resultado 

• O candidato, ao realizar sua inscrição, se declara conhecedor e adepto às 

regras deste edital, não podendo alegar desconhecimento das regras e 

instruções contidas neste edital. 

• No caso de substituição de candidato, será chamado o próximo da sequência 

da lista de aprovação. 

• Não será aceito a realização de seleção fora dos locais, datas e horários 

definidos pela Comissão de seleção. 

• As informações deste presente processo seletivo poderão sofrer alterações, 

atualizações ou acréscimos, circunstância que será comunicada por meio das 

mídias oficias da instituição. 

• O período para a elaboração do produto será de até 30 (trinta dias) a contar 

da data da capacitação e da assinatura do termo de compromisso em 

11/07/2020. 
• O atraso na entrega dos materiais ou a não aprovação por falta de qualidade dos 

produtos implicará imediata rescisão do contrato. 
• Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção da Faculdade Plus 

 

Fortaleza (CE), 30 de junho de 2020. 
 

 

 

 

 

 

Cleison  Luís Rabelo 
 

DIREÇÃO GERAL 

http://www.faculdadeplus.edu.br/
http://www.frjaltosanto.edu.br/


 

ANEXO 01  

 

DISCIPLINAS  

 

 

1. Informática e Tecnologias Educacionais 60h 

2. Educação Ambiental 60h 

3. Sociologia e Antropologia da Educação 60h 

4. Política Educacional Brasileira e Direitos Humanos Fundamentais 60h 

5. Avaliação, Organização e Planejamento em Educação 60h 

6. Sexualidade e educação 30h 

7. Fundamentos da psicopedagogia 60h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo:__________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Telefone: ( ) ____________________ Celular: ( ) ______________________ 

 

Graduação e Pós-graduação:  
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Disciplina(s) escolhida(s): 

 Opção 1:  

  

 Opção 2:  

  

Descreva brevemente suas experiências profissionais. 
 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Descreva brevemente suas experiências com docência e produções acadêmicas. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 

Observação: anexe o Curriculum Vitae. 


