
 
 

 

ANEXO II - EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 129/2014     

ESPECIFICAÇÃO DAS ETAPAS 
 
LOTAÇÃO: Faculdade de Tecnologia Senac Goiás  CARGO: Professor Assistente A – Nível I 
 

FUNÇÃO: Professor para área de Tecnologia da Informação / Jogos Digitais e afins 
 

UNIDADES CURRICULARES: Áudio para Jogos Digitais, Criação de Roteiros, Animação 2D, Computação Gráfica e 
afins 
 

PRÉ-REQUISITOS: Formação Superior em Design Gráfico e afins; Pós-graduação em Tecnologia da Informação ou 
áreas afins; experiência mínima comprovada de 05 (cinco) 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. 
 

Especificação das etapas: 
A ordem das etapas do processo seletivo, o cronograma de datas e horários, poderá ser alterada pela instituição, 
bem como a exclusão de uma ou mais etapas, em função no número de candidatos classificados e/ou o tipo de 
deficiência dos mesmos. Cada etapa terá pontuação máxima de 10 (dez) pontos. 
Avaliação Específica: A avaliação específica tem como objetivo avaliar conhecimentos teóricos específicos relacionados 
ao cargo, conforme a área de atuação. A avaliação terá a duração máxima de até 02 (duas) horas. Será excluído do 
processo seletivo o candidato que não comparecer na avaliação. Esta etapa terá pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  
Micro Aula: A micro aula tem como objetivo avaliar conhecimentos teóricos específicos, relacionados à função. Consiste 
em análise técnica e comportamental que avaliará as habilidades que são desejadas e esperadas do candidato que 
ocupará o cargo. Terá duração máxima de 30 minutos. A micro aula receberá conceituação, conforme Tabela item 10.  
Os candidatos deverão apresentar: plano de aula em três vias, assinados, que deverá ser entregue para a 
comissão de avaliadores; trazer os recursos instrucionais e materiais necessários para a realização desta etapa. O 
espaço físico será disponibilizado pelo Senac - GO. 
Avaliação de Potencial: A avaliação de potencial consiste na aplicação de testes psicológicos visando avaliar aptidão, 
interesse, personalidade e raciocínio lógico do candidato para o desempenho do cargo. A avaliação psicológica receberá 
conceituação, conforme Tabela, item 10.  
Entrevista Psicológica: A entrevista será individual e tem como objetivo verificar informações a respeito do perfil do 
candidato, aspectos comportamentais e atitudinais, experiências profissionais exigidas, formação escolar compatível com 
a vaga, visando selecionar candidatos que reúnem as melhores condições para assumir o cargo. A entrevista psicológica 
receberá conceituação, conforme Tabela item 10.  
Entrevista Técnica: Será realizada pela Chefia da área solicitante, e/ou outros profissionais necessários com foco nas 
experiências profissionais e conhecimentos técnicos para o desempenho do cargo. Serão abordados aspectos como, 
experiência profissional, atividades desenvolvidas, longevidade profissional, atualização na área, avaliando face às 
necessidades do Senac/GO. A entrevista técnica receberá conceituação, conforme Tabela, item 10. 
Análise Curricular: Serão analisadas a escolaridade, experiência profissional, bem como a qualificação profissional, 
participação em programas de atualização/capacitação na sua área de atuação. E receberá conceituação, conforme 
Tabela, item 10. 
 

PROGRAMA/CONTEÚDO: 
Linguagem de Marcação HTML e XML, CSS3. 
Framewoks para desenvolvimento de Jquery e Javascript. 
Teoria e técnicas de animação 2D. 
Conhecimento técnico das ferramentas Flash e Adobe Edge Animator. 
Teoria de composição de áudio e de roteiros.  
 

SUGESTÃO DE LEITURA: 
Livros, revistas e sites da área de Desenvolvimento de Jogos Digitais.  
SCHELL, J. A arte de game design: o livro original. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
JUNIOR, A.L. Arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo: Senac, 2002. 
FLATSCHART, F .  Adobe Flash CS6. São Paulo: Senac, 2013. 
WELLS, P. Desenho para animação. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
ALVES, L. Fazendo música no computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 

TEMAS PARA MICRO AULA (o candidato deverá escolher um dos três temas abaixo relacionados): 
1. Animação 2D; 
2. Desenvolvimento de Jogos com Jquery e/ou JavaScript; 
3. Animação com movie e clips e áudio dentro do Flash ou Adobe Edge Animator.  


