
 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2020 
 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
DA FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 
A Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga torna pública a realização de Exame 
de Seleção para admissão de Professores, na forma deste Edital.  
 
1. DOS CANDIDATOS  
1.1. Poderão inscrever-se ao Exame de Seleção à Admissão de Professores 
para o Curso de Ciências Contábeis, os portadores de diploma em Ciências 
Contábeis e de pós-graduação. 
1.2. Somente serão considerados os títulos, graus, diplomas e certificados 
conferidos na forma da legislação vigente.  
2. DOS DOCUMENTOS  
2.1. No ato da aula teste o candidato deverá apresentar:  
a) Carteira de Identidade (cópia);  
b) Curriculum Lattes, acompanhado de documentos comprobatórios de 
titulação, experiência de magistério e produção intelectual;  
c) Título de eleitor com comprovante de quitação com o serviço eleitoral 
(cópia);  
d) Quitação com o serviço militar, quando couber (cópia);  
e) Inscrição no cadastro individual de contribuinte do Ministério da Fazenda 
(CPF) (cópia);  
f) Disponibilidade de horário para o exercício da docência no local. 
3. DA INSCRIÇÃO  
3.1. O candidato fará a inscrição no site da faculdade 
(www.faculdadedinamica.com.br), indicando a área de conhecimento e 
anexando seu currículo lattes no botão escolha arquivo e enviar, até o dia 10 
de janeiro de 2020.  
4. DA SELEÇÃO  
4.1. Será constituída, uma Comissão de Seleção do curso, a quem competirá 
análise dos documentos apresentados pelos candidatos.  
4.2 A Seleção constará de duas fases:  
4.2.1. A 1ª fase, que compreende a Análise do Curriculum Lattes, consistirá na 
atribuição de pontos pela Comissão de Seleção à titulação, à experiência de 
magistério e à produção intelectual, devidamente comprovadas. Os títulos 
serão pontuados conforme a escala baixo:  
TÍTULO  PONTUAÇÃO 
Especialização  05 (cinco) pontos  
Mestrado  10 (dez) pontos  
Doutorado  15 (quinze) pontos  
Experiência docente  
 

2,5 (dois vírgula cinco) pontos por 
semestre letivo até o limite de 10 
(dez) pontos  

Produção Intelectual  
 

2,5 (dois vírgula cinco) pontos por 
obra até o limite de 10 (dez) pontos  

TOTAL 50 pontos 



 
 

 

 
4.2.2. A 2ª fase consiste na apresentação de aula com 20 minutos de duração. 
Para a aula o candidato deverá preparar uma apresentação sobre um dos 
temas indicados no item 5.6 deste edital que versam sobre o assunto da 
respectiva disciplina, podendo utilizar projetor multimídia, retroprojetor ou 
quadro branco para a apresentação. A apresentação de aula será avaliada em 
50 pontos.  
4.2.4. Serão selecionados os candidatos que obtiverem resultado igual ou 
superior a 60% e classificados, em ordem decrescente, de acordo com o 
somatório das provas de títulos e apresentação de aula.  
5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
5.1. A comissão de Seleção será constituída por 3 membros do quadro da 
Faculdade Dinâmica.  
5.2. O prazo de validade da seleção é de seis (6) meses, contado da 
homologação do resultado.  
5.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  
5.4. As aulas testes de seleção acontecerão no dia 14 e 15 de janeiro de 2020.  
5.5. Das unidades de ensino previstas:  
 

UNIDADE DE ENSINO VAGA CARGA HORÁRIA 
Contabilidade Ambiental 1 36 
Contabilidade Internacional 1 36 
 
5.6. Dos temas para a apresentação da aula-teste: 
 

CONTABILIDADE AMBIENTAL 
1. Contabilização de Eventos Ambientais. Gastos, Ativos, Passivos, 

Despesas (Custos) e Receitas Ambientais 
2. Aspectos Históricos e Teóricos do Balanço Social e da Demonstração 

do Valor Adicionado (DVA) 
3. Indicadores Ambientais e Socioeconômicos do Desempenho 

Sustentável. 
 

CONTABILIDADE INTERNACIONAL 
1. Fundamentos da Contabilidade Internacional 
2. Aspectos financeiros, patrimoniais e econômicos da Contabilidade 

Internacional 
3. Institutos e normas internacionais de Contabilidade 

 
 


