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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO  
DE DOCENTES PARA O SEMESTRE 2022.1 

 

 

A ASSOCIAÇÃO RECFENSE DE DUCAÇÄO CULTURA, na condição de mantenedora da FACULDADE 

DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA, por meio de seu Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão ao final 

subscrito, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo como contido na Resolução CEPE nº. 03, 

de 20 de outubro de 2014, faz saber que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

Simplificado para Contratação de Docentes, Semestre 2022.1, observando-se as seguintes disposições: 

Art. 1º - O presente Edital prevê as normas para seleção e para contratação de docentes para os 

Cursos de Graduação, modalidades bacharelado e tecnológico, da Faculdade de Ciências Humanas 

ESUDA. 

Parágrafo Único - A seleção simplificada observará as normas internas, inclusive quanto à 

contratação, a qual poderá ser realinhada segundo discricionariedade da Mantenedora. 

Art. 2º - A aprovação no certame não garante a contratação, nem vincula o docente às disciplinas 

oferecidas ou que foram objeto da Seleção, cabendo à Instituição a escala dos docentes nos dias e nos 

horários da oferta, consoante a disponibilidade. 

§ 1º - Caso, durante a montagem do horário de oferta para o semestre 2022.1, o docente não aceite o 

dia e o horário, o outro candidato mais bem colocado será chamado para se manifestar sobre sua 

disponibilidade até que a vaga seja preenchida. 

§ 2º - Eventualmente a Instituição poderá realizar mudanças no horário da oferta para fins de 

adequação, dentro de sua discricionariedade, não gerando direito a qualquer candidato pré-selecionado. 

Art. 3º - Para participar da Seleção Simplificada, o interessado deverá encaminhar e-mail com currículo 

cadastrado na Plataforma Lattes, os títulos de graduação e de pós-graduação que possua. 

§ 1º - O e-mail com o currículo e títulos deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: 

direpe@esuda.edu.br. 

§ 2º - O candidato deverá, no texto do e-mail, apontar o Curso cuja vaga é pretendida. 

Art. 4º - O currículo pode ser encaminhado a partir do dia 22 de novembro de 2021, encerando-se o 

recebimento até dia 01 de dezembro de 2021, às 23h59m 

Parágrafo Único - O envio do e-mail em desatenção a qualquer um dos elementos contidos no Art. 3º 

deste Edital causará a sumária desclassificação do candidato. 

 Art. 5º - O currículo será analisado pela Coordenação de cada curso respectivo e classificado conforme 

Barema (Anexo I). 
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Parágrafo Único - O resultado da classificação será disponível até dia 05 de dezembro de 2021, no 

site institucional [www.esuda.edu.br], quando serão divulgados os dias e os horários das bancas para 

apresentação de aula.  

Art. 6º - A aula de apresentação será realizada perante Banca de Professores Efetivos, definidos pela 

Instituição com aprovação da Mantenedora. 

Parágrafo Único - A aula poderá ocorrer presencialmente no campus da Instituição em sala pré-

definida ou mediante a utilização de ferramentas de tecnologia, de informática e de comunicação (TICs), 

conforme disporá comunicado a ser posteriormente divulgado conjuntamente com o resultado da 

classificação. 

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

conjuntamente com a Coordenação Geral, órgãos desta Instituição. 

Recife, 19 de novembro de 2021. 

 

 

Osório Macedo Barretto 

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Faculdade de Ciências Humanas ESUDA 

 




