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EDITAL DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTE 
 

A Faculdade do Norte Novo de Apucarana – FACNOPAR torna público, para conhecimento dos 

interessados, a realização do Processo Seletivo para docência na Educação a Distância, com 

vagas de cadastro reserva, nos Cursos de: 

- Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; 

 

1. Do local, período e horário das inscrições:  
As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas no departamento de Recursos Humanos, 

localizada na Avenida Zilda Seixas Amaral, 4.350 – Pq. Industrial Norte – Apucarana/PR, no 

período de 12 a 21 de janeiro de 2019 no horário de 13h á 17h. Os interessados também podem 

realizar as inscrições por e-mail: dp@facnopar.com.br, discriminando o assunto como 

“PROCESSO SELETIVO”. 

 

2. Dos requisitos para inscrição  
A inscrição deve ser feita mediante a entrega ou envio do Currículo Lattes. Poderão inscrever-se 

os pós-graduados em áreas afins.  

Após triagem dos currículos, os candidatos selecionados receberão via e-mail a confirmação do 

dia e horário de entrevista. 

 

3. Da comissão examinadora 
A Comissão Examinadora de cada seletivo será composta por dois membros do corpo docente 

da FACNOPAR, mais o responsável pelo RH. 

 

4. Da data, horário e local de realização das entrevistas. 
As entrevistas serão realizadas na FACNOPAR, no período de 22 a 29 de janeiro de 2019 no 

horário de 14h às 18h.  

 

5. Dos impedimentos 
Não poderão participar do Processo Seletivo os candidatos que não atendam aos requisitos 

especificados neste edital. 

 

6. Da realização da Seleção 
A seleção dos candidatos será feita mediante a análise do Currículo Lattes do candidato, visando 

aferir a sua experiência profissional, levará em conta a adequação dos títulos à matéria e/ou 

disciplina e área de conhecimento objeto da seleção. 

 

 

Apucarana, 10 de janeiro 2019. 

 

 

Jeanderson Gonçalves 

Recursos Humanos 

 

Marcia Cristiane Canguçu Rodrigues De Souza 

Coordenadora de Curso 


