
 

 

EDITAL Nº 002/2022 

 PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTE PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 

 

O Reitor, no uso de suas atribuições regimentais, faz saber aos interessados que se encontram abertas 

as inscrições para a Seleção Interna e Externa de Docentes conforme discriminado abaixo:  

 

1. DAS VAGAS  

1.1. São objeto do presente Processo de Seleção de Docentes as seguintes vagas: 

 

Disciplinas 
Habilitação mínima exigida 

(pré-requisito) 

Número de 

vagas 
Turno/Regime de Trabalho 

Ministério da 

Reconciliação 
Mestrado em Teologia 01 

Manhã: 

02 horas semanais 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1. Possuir habilitação legal para lecionar a disciplina objeto da seleção. 

2.2.  Comprovar obtenção do título na área de concentração relacionada com a disciplina objeto 

do Processo de Seleção, expedido por Instituição credenciada por órgão competente, 

conforme titulação mínima especificada para a vaga em questão.  

2.3.  Os docentes que já lecionam no ISTA poderão participar do Processo de Seleção, do mesmo 

modo e nas mesmas condições oferecidas aos candidatos da comunidade externa.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições deverão ser feitas através do site do ISTA (www.ista.edu.br), no período de 01 

a 08 de julho de 2022. 

3.2. Ao fazer sua inscrição, o candidato deve preencher a ficha eletrônica e anexar ali mesmo, 

nos campos respectivos, os documentos solicitados, necessariamente no formato PDF.  

3.3. Os documentos solicitados para fins de inscrição são os seguintes:  

3.3.1. Curriculum Lattes devidamente atualizado. 

3.3.2.  Diploma de curso superior, devidamente registrado, acompanhado do respectivo 

Histórico Escolar que comprove a habilitação do candidato para lecionar a 

disciplina objeto da seleção (cópia simples).  

3.3.3. Comprovação de obtenção do título requerido na área de concentração relacionada 

com a disciplina objeto da seleção expedido por instituição credenciada por órgão 

competente.  

3.3.4. Declaração ou comprovante de que o candidato possui experiência, se for o caso.  

http://www.ista.edu.br/


 

 

3.4. Depois de avaliada a regularidade dos documentos apresentados, o candidato será 

comunicado do deferimento ou indeferimento da inscrição, por e-mail, até o 11 de julho de 

2022. 

3.5. Aqueles candidatos cuja inscrição houver sido deferida seguem no Processo de Seleção.  

 

4. DOS INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O Processo de Seleção será realizado mediante: 

4.1.1. avaliação de títulos; 

4.1.2. prova didática (plano de ensino e simulação de aula); 

4.1.3. entrevista versando sobre: a) o Currículo Lattes do candidato; b) as atividades 

correspondentes à vaga que se pretende preencher; c) a experiência pregressa do 

candidato e sua aptidão para o exercício da docência; d) a afinidade do candidato 

com os traços identitário-institucionais do ISTA, expressos em sua Missão, sua 

Visão e seus Valores.  

4.1.4. Os procedimentos relativos aos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 terão caráter eliminatório.  

4.2. O Processo de Seleção constará das seguintes etapas:  

4.2.1. Primeira Etapa: exame de títulos apresentados pelos candidatos, de caráter 

eliminatório, no dia 11 de julho de 2022. O resultado dessa primeira etapa será 

publicado no site do ISTA, no mesmo dia. A indicação da data e do horário da 

realização da prova didática será enviada diretamente aos candidatos selecionados 

nesta etapa, pode telefone e/ou e-mail.  

4.2.2. Segunda Etapa: aplicação da prova didática (aula), em dia e horário a serem 

informados previamente aos candidatos, a realizar-se 12 de julho de 2022. O 

candidato aprovado nessa etapa será convocado por e-mail ou por telefone para a 

realização da próxima.  

4.2.3. Terceira Etapa: realização de entrevista versando sobre o conteúdo do item 4.1.3, 

a ser realizada no dia 13 de julho de 2022.  

4.3. A Prova Didática consiste na simulação de uma aula (de até 25 minutos) sobre qualquer dos 

aspectos enumerados na ementa do curso. O objetivo da prova didática é avaliar o candidato 

quanto ao domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização do pensamento 

e de planejamento, bem como às estratégias de ensino utilizadas e ao domínio dos recursos 

didáticos utilizados.  

4.4. A entrevista versará sobre o interesse do candidato pela área/disciplina que pretende ensinar 

e sobre conteúdos teóricos da disciplina em exame, sendo analisada a adequação, segurança 

e clareza das respostas.  

4.5. O resultado final do Processo de Seleção será divulgado no site do ISTA no 14 de julho de 

2022.  

 

 

 



 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

5.1. O candidato aprovado e selecionado para o preenchimento das vagas de que trata o presente 

Edital serão convocados, por telefone e/ou e-mail, a comparecer ao ISTA para a entrega da 

documentação necessária ao processo de contratação, assim como para receber as demais 

orientações necessárias.  

5.2. O início das aulas está previsto para a primeira semana de agosto de 2022. A finalização do 

processo de contratação dos candidatos selecionados e o início das aulas, entretanto, 

dependem da viabilidade das turmas, o que exige o número mínimo de estudantes inscritos. 

É competência da Reitoria a avaliação dessas condições e a determinação do momento de 

abertura das turmas.  

 

6. DO CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital 30/06/2022 

Prazo para as inscrições 01 a 08/07/2022 

1ª. ETAPA: avaliação de títulos e demais 

documentos 
11/07/2022 

2ª. ETAPA: realização da Prova Didática 12/07/2022 

3ª. ETAPA: realização das entrevistas 13/07/2022 

Divulgação do Resultado Final do Processo 

de Seleção 
14/07/2022 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos referentes ao conteúdo deste Edital serão avaliados e respondidos pela Reitoria.  

 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2022. 

 

 

Frei João Ferreira Júnior OFMCap 

Reitor 


