PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM EMPREGOS DE
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
EDITAL Nº 02/2011
A Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba – FUNETEC/PB, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins econômicos, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 25,
Cap. VI da 3ª Alteração do seu Estatuto, bem como as normas contidas no presente Edital e seus anexos,
TORNA PÚBLICO, que estarão abertas as inscrições do PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
O PROVIMENTO DE 10 (dez) VAGAS EM EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO CONFORME DISPOSTO NESTE EDITAL PARA O QUADRO DE PESSOAL DA FUNETEC-PB, além das que surgirem durante o prazo
de validade do certame, constituindo a regulamentação do processo seletivo na forma prevista no presente
EDITAL E INSTRUÇÕES QUE O INTEGRA.
1. DOS CARGOS / VAGAS
Cargo

Professor de Inglês

Escolaridade /
Requisito / habilitação
Graduação em Letras com
habilitação em língua Inglesa, com diploma ou
certificado expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

TOTAL DE VAGAS

Vagas

Carga Horária

Remuneração

Taxa de
Inscrição

10

36 horas semanais

8,00 hora/aula
(+ adicionais
legais)

R$ 30,00

10

////////////////////////////////

1.1 DAS ATRIBUÍÇÕES DO CARGO: CRIAR CURSOS LIVRES; PLANEJAR CURSOS; ELABORAR
CURSOS PARA EMPRESAS E CLIENTES; DEFINIR MATERIAIS DIDÁTICOS; MINISTRAR AULAS;
AVALIAR ALUNOS; SUGERIR MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO CURSO.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Local: As inscrições serão admitidas única e exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.funetec.com/concurso, solicitadas a partir das 08 horas do dia 10 de outubro de 2011 até às 23
horas e 59 minutos do dia 20 de outubro de 2011, horário local do Estado da Paraíba. O boleto bancário deverá ser pago (pagamento somente à vista) em qualquer agência bancária, dentro do horário de
atendimento de cada estabelecimento, até o dia 23 de outubro de 2011.
2.2. Ficha de inscrição e Currículo: Deverá ser preenchida de forma completa em formulário disponibilizado no site da FUNETECPB.
2.3. Taxa: R$ 30,00 (trinta reais).
2.4. Informações: FUNETEC-PB –Avenida Rio Grande do Sul nº 1169 Bairro dos Estados - João
Pessoa – PB. Fone: 83 35126276 -35126277.
2.5. A FUNETEC-PB não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivo
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão do
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comprovante do requerimento de inscrição ou do boleto bancário. O pagamento do boleto bancário constitui
no documento de confirmação da inscrição do candidato.
2.6. A taxa de que trata o item 2.3., uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.
2.7. O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as aulas práticas deverá apresentar, até o dia 18/11/2011, em dias úteis, no horário das 08h às 11h30 e das 14h às 17h30, requerimento devidamente preenchido conforme anexo III com laudo médico, descrevendo a sua necessidade e
especificando o tipo de atendimento que a Instituição deverá dispensar no local das aulas práticas, para garantir sua participação no Processo Seletivo:
a) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata que necessitar amamentar e não levar acompanhante não poderá realizar as aulas práticas;
b) Será disponibilizado ao candidato(a) com dificuldade de locomoção sala térrea, para fins de realização da
prova.
2.8. Todas as informações prestadas são de total responsabilidade do candidato.
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. A ordem de definição das etapas do Processo Seletivo está seqüenciada a seguir:
a) 1ª etapa:
30 (trinta) professores serão selecionados pelos currículos preenchidos no site conforme tabela de pontuação (anexo I).
b) 2ª etapa:
25 (vinte e cinco) candidatos serão selecionados para a entrevista e Entrega de
documentos com comprovação das informações (item 5 deste edital);
c) 3ª etapa:
20 (vinte) candidatos serão selecionados para ministrar uma aula, para avaliação
do desempenho em sala de aula.
3.2. Ao final das etapas seletivas acima listadas, a FUNETEC considerará uma lista de aprovados, em ordem decrescente de pontuação, com até 15 (quinze) candidatos aprovados, onde apenas os 10 primeiros
classificados, serão contratados.
3.3. Será desclassificado do Processo Seletivo o candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas elencadas.
4. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENTREVISTA
4.1. Os candidatos aprovados na 1ª Etapa deste certame deverão se apresentar para a entrevista onde serão observados requisitos de aptidão do candidato para o exercício do cargo, com a documentação listada
abaixo em especial o item 4.6;
4.2 A data da entrevista e entrega da documentação serão divulgadas no site conforme datas do cronograma do Processo Seletivo.
4.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos de
ambos os sexos, e quite com as obrigações militares, para os do sexo masculino;
4.4. Ter a idade mínima de 18 anos;
4.5. Apresentar cópia legível e original dos documentos pessoais: RG, CPF, TÍTULO DE ELEITOR (com comprovação de quitação eleitoral) e CARTEIRA DE RESERVISTA (para os candidatos do sexo masculino); Curriculum Vitae (com comprovação documental das informações ali registradas) e 01 foto 3x4.
4.6. Comprovante do nível de escolaridade e habilitação profissional em consonância com o exigido para
provimento de cada vaga ofertada neste Edital;graduação em Letras, com habilitação em Língua Inglesa;
4.7. Aptidão física e mental, comprovada através de avaliação clínica médico-ocupacional e laboratorial;
4.8. Atestado médico dos candidatos portadores de deficiência física, declarando a deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente de CID (Classificação Internacional de Doença), e
que a mesma é compatível com as atribuições do cargo, comprovada através de análise do Serviço Especia-
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lizado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, que emitirá parecer sobre o enquadramento do
tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo.
4.9. Local de entrega: FUNETEC-PB –Avenida Rio Grande do Sul n º 1169 Bairro dos Estados - João Pessoa
– PB, conforme tabela de datas divulgada no site.
5. DA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS/BUSCA DE REFERÊNCIAS
5.1 A análise e avaliação de currículos são de caráter classificatório e eliminatório.
5.2 Serão avaliados conhecimento\s, experiência e qualificação correspondente ao exigido para o cargo,
explicitados nas qualificações necessárias descritas no anexo I deste edital.
5.3. Será considerado habilitado para a realização da etapa seguinte, o candidato que preencher os requisitos mínimos solicitados.
5.4. Serão verificadas as informações contidas nos currículos apresentados pelos candidatos.
5.5. O resultado da etapa de avaliação de currículos será divulgado até o dia 26/10/2011, no site da FUNETEC-PB.
6. DA AVALIAÇÃO DA AULA PRÁTICA
6.1 A avaliação será de caráter classificatório e eliminatório.
6.2 Serão divulgados previamente ( 24 horas antes do dia ) os conteúdos da aula.
6.3 Na aula serão observados o desempenho pedagógico e a desenvoltura do candidato ao lidar com a
língua, de acordo com conhecimento\s, experiência e qualificação correspondente ao exigido para o cargo, explicitados nas qualificações necessárias descritas no anexo I deste edital.
6.4 Apenas 20 candidatos serão selecionados para ministrar a aula.
6.5 Serão verificadas as informações contidas nos currículos apresentados pelos candidatos.
6.6 O resultado da etapa de avaliação da aula prática será divulgado até o dia 25/11/2011, no site da
FUNETEC-PB.
7. DO RESULTADO FINAL
7.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado até o dia 06/12/2011, no site
da FUNETEC-PB no endereço (www.funetec.com). Podendo tal divulgação ser prorrogada em até 10
(dez) dias úteis.
8. DOS RECURSOS
8.1. Os recursos serão dirigidos à Comissão Organizadora do Concurso e admitidos desde que atendam às seguintes condições:
a) estejam devidamente fundamentados;
b) sejam digitados, em formulário próprio, conforme anexo II disponível no endereço eletrônico
www.funetec.com;
c) seja apresentado um recurso para cada item recorrido;
d) sejam protocolados conforme cronograma do Processo Seletivo, na Sede Administrativa da FUNETEC –PB, Avenida Rio Grande do Sul nº 1169 – Bairro dos Estados, no seguinte horário das 08:00 às
20:00h.
8.2. Se do exame dos recursos resultar anulação do item, os pontos a ele correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, independente da formulação de recursos.
9. DA VALIDADE DO CONCURSO
9.1. O Concurso terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da
data em que for publicada a homologação no site da Funetec/PB
9.2. Se houver desistência de algum candidato convocado para nomeação, será chamado o próximo candidato na ordem de classificação.
10. DA CONTRATAÇÃO
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10.1. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com o resultado final.
10.2. Se houver desistência de algum candidato convocado, será chamado o próximo candidato na ordem de classificação.
10.3. O contrato de trabalho será efetuado com base nas disposições da CLT, e a remuneração inicial
para cada cargo obedecerá à seguinte tabela, acrescida de auxílio transporte e alimentação:
OBS: Apresentação do diploma será no ato do contrato.

Cargo
Professor de Inglês

Remuneração
do Cargo R$
8,00 hora/aula (+
adicionais legais)

10.4. A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato classificado o direito à contratação
para o cargo pretendido, mas a expectativa de para ele ser contratado, seguindo a ordem de classificação final. A concretização deste ato fica condicionada ao interesse, necessidades e disponibilidades de
vagas futuras da FUNETEC-PB.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A inscrição no Processo Seletivo implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições do
teor deste Edital e das Instruções Específicas, expedientes dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
11.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados e solucionados
pela FUNETECPB.
12. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
AÇÃO
PERÍODO
Período de Inscrição
1 0 a 20 de outubro de 2011
Resultado da Análise de Currícu26 de outubro de 2011
los, com datas para entrega de
documentos e entrevista.
Recurso
27 e28 de outubro de 2011
Resultado
31 de outubro de 2011
Entrevista e entrega da docu1 e 3 de novembro de 2011
mentação
Resultado da Entrevista
10 de novembro de 2011
Recurso
11 e 14 de novembro de 2011
Resultado do recurso
17 de novembro de 2011
Publicação dos assuntos da aula
18 de novembro de 2011
prática
Aula Prática
21 e 23 de novembro 2011
Resultado da aula prática
25 de novembro de 2011
Recurso
28 e 29 de novembro de 2011
Resultado do recurso
01 de dezembro de 2011
Resultado final
06 de dezembro de 2011

LOCAL
Site da FUNETEC-PB
Site da FUNETEC-PB
Site da FUNETEC-PB
Site da FUNETEC-PB
Instalações da FUNETEC-PB
Site
Site
Site
Site

da
da
da
da

FUNETEC-PB
FUNETEC-PB
FUNETEC-PB
FUNETEC-PB

Instalações da FUNETEC-PB
Site da FUNETEC-PB
Site da FUNETEC-PB
Site da FUNETEC-PB
Site da FUNETEC-PB

João Pessoa (PB), 09 de outubro de 2011.
VALDECI RAMOS DOS SANTOS
Superintendente
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ANEXO I

Escolaridade em
curso pertencente
às áreas de conhecimento*

Cargo

Professor de
Língua Inglesa

Superior Completo nas
áreas de Ciências Humanas

Pós-graduação Completa
nas áreas de Ciências Humanas

Pontuação

Experiência na área

Pontuação

1,5

0 à 6 meses
7 à 12 meses
13 à 18 meses
19 à 24 meses
Mais de 25 meses
0 à 6 meses
7 à 12 meses
13 à 18 meses
19 à 24 meses
Mais de 25 meses

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

2,0
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ANEXO II

FORMULÁRIO PARA RECURSO
REQUERIMENTO
Nome:
Inscrição:
Data:
À Comissão de Coordenação da Seleção
Como candidato ao Processo Seletivo, solicito revisão do ___________________________________,
conforme as especificações abaixo.
_______________________________________
Assinatura do candidato

Argumentação do Candidato
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ANEXO III
Modelo de formulário para solicitação de condições especiais para a realização da aula
prática.

REQUISIÇÃO
À Comissão Geral da Seleção,
Eu, ______________________________________________________________________,Carteira
de identidade nº. ______________________, inscrito neste Processo seletivo sob o número
___________, solicito as seguintes condições especiais para a realização da aula prática pelo motivo abaixo descrito:
( ) Mãe com criança em estágio de amamentação.
( ) Deficiência física.
( ) Outro: ___________________________________________________
CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO
(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades – use o verso se necessário).
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________, _____ de _____________________ de _______.
____________________________________________
Assinatura do Candidato
INSTRUÇÕES:
O Candidato deverá:
* Entregar duas cópias.
* Preencher em letra de forma ou digitar a requisição.
* Apresentar fundamentação das necessidades destas condições.
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da requisição.
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