
 

 

 

  

ANEXO I - EDITAL SIMPLIFICADO - EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 010/2015   
 

SENAC RECRUTA E SELECIONA 

 

CARGO:                Professor Assistente A – Nível I 
 

FUNÇÃO:                 Professor para Área de Design Gráfico e afins 
 

UNIDADES CURRICULARES: Design de Dispositivos Móveis e afins 
 

LOTAÇÃO PREVISTA:   FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC GOIÁS 
 

Nº DE VAGAS PREVISTAS:  01 (uma) vaga 
 

REMUNERAÇÃO:  R$ 37,16 (Trinta e sete reais e dezesseis centavos) por hora 
 

PRÉ-REQUISITOS: Formação Superior em Design Gráfico ou afins; Pós-graduação em 
Design, Tecnologia ou áreas afins; experiência mínima comprovada de 03 
(três) anos de magistério e/ou 05 (cinco) anos de exercício profissional 
qualificado, sendo, no mínimo 06 (seis) meses em cada uma das 
atividades: Docência: no ensino médio; em cursos de formação básica e 
continuada; em cursos de educação profissional técnica de nível médio, no 
ensino superior, pós-graduação; acompanhamento de estágios e 
orientação de trabalhos acadêmicos; desenvolvimento de atividades de 
pesquisa e extensão; elaboração de projetos políticos pedagógicos; 
coordenação de cursos; conhecimento em: Html5, CSS3, JavaScript, 
JQuery, Flash e Adobe Edge Animator. Facilidade de comunicação, senso 
de organização, disciplina e planejamento; Senso ético, proatividade e 
dinamismo. 

 

JORNADA DE TRABALHO PREVISTA: 04 (quatro) horas semanais (incluso os 25%). 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  Contribuir na elaboração de proposta pedagógica, elaborar e cumprir o 
plano de trabalho e de aula; preparar e ministrar aulas teóricas e práticas, 
conforme projeto de pedagógico do curso; orientar e mediar processos de 
aprendizagem, preparar e/ou colaborar na elaboração de material didático 
de sua especialidade; acompanhar o corpo discente em todas em todas as 
atividades de prática de estágio supervisionados, cumprindo todas as 
formalidades legais. Executar outras tarefas de mesma natureza e 
requisitos semelhantes. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  05 a 24/02/2015 
 

HORÁRIO/INSCRIÇÃO:   14h00 às 17h00 (pessoalmente) 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO:   R$ 25,00 (Vinte e cinco reais) 
 

DOCUMENTAÇÃO/INSCRIÇÃO:  1 foto 3X4; Currículo Lattes atualizado; 
Ficha de Inscrição preenchida frente e verso; 
Fotocópia, acompanhada do original, do Comprovante de Escolaridade; 
Fotocópia, acompanhado do original, do Comprovante de Experiência; 
Fotocópia, acompanhada do original, dos Documentos Pessoais e da 
CTPS. 

 

INSCRIÇÕES:     Seção de Recrutamento e Seleção 
Rua 31 A n° 43 Setor Aeroporto, Goiânia – GO 

 

INFORMAÇÕES:  Os candidatos com deficiência e/ou reabilitados do INSS, devem declarar 
na ficha de inscrição, se necessitam de atendimento diferenciado para a 
realização das etapas. 
 

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, serão submetidos a 
exame médico admissional pelo Senac/GO, que terá decisão terminativa 
sobre a sua condição se atendam ou não nos termos da Lei nº8213 de 
24/07/1991 e do Art 4º do Dec. nº 3.298, de 20/12/1999, e suas alterações 
posteriores e demais legislações vigentes, bem como sobre a 
compatibilidade como o exercício do cargo pretendido. 
 

A contratação estará condicionada ao resultado do exame médico com a 
emissão de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, à época, 
considerando o(a) candidato(a) apto(a) ao exercício do cargo pretendido.  

 
 

FELICIDADE MARIA DE FARIA MELO 
DIRETORA REGIONAL 


