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CURSOS
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EDITAL Nº03/2016
SELEÇÃO DE PROFESSORES
FACULDADE TRIÂNGULO MINEIRO - ITUIUTABA/MG
A Faculdade Triângulo Mineiro – FTM –, atendendo ao disposto em seu Regimento Interno, torna pública a abertura
de inscrições para o processo seletivo de docência no Ensino Superior, por meio de provas e títulos, para provimento
de três vagas para o cargo de Professor em regime horista, para a área de Administração nas seguintes

disciplinas: Gestão do Agronegócio, Logística e Cadeia de Suprimentos e Tecnologias da Informação e
Comunicação.
I - INSCRIÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS
1. Período: de 09/12/2016 à 15/12/2016
2. Horário: de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas e das 19 às 22 horas.
3. Local: na secretaria da FTM.
4. Documentação exigida:
a) Possuir graduação (bacharelado) em Administração ou áreas afins, do curso devidamente reconhecido
pelo MEC;
b) Possui, no mínimo, título de especialista;
c) Ter disponibilidade para lecionar no turno noturno.
5. Da Inscrição:
d) A inscrição deverá ser feita com identificação clara do candidato no que se refere á área pretendida;
e) A inscrição pode ser feita por terceiros com procuração;
f) Currículo lattes, atualizado nos últimos 3 meses, com as devidas comprovações.
g) Maiores informações no endereço: http://www.ftm.edu.br/cursos.html
II – Critério de Seleção
a) A seleção será feita por meio de análise de currículo em 16/12/2016
b) Prova didática no dia 19/12/2016
c) Entrevista no dia 20/12/2016
III- Dispositivos Finais
A validade da seleção será temporária, de 02/2017 até 07/2017, podendo o contrato ser renovado, caso permaneça a
vaga.
IV – Resultado
Os resultados serão divulgados nas datas referenciadas a cada fase no site da Instituição (www.ftm.edu.br) e na
Secretaria Geral.
Ituiutaba MG, 08 de dezembro de 2016
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