
 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO E CADASTRO RESERVA DE PROFESSORES PARA 
ATUAÇÃO NO PROGRAMA UNISÊNIOR - UNIVERSIDADE SENIOR TERCEIRA IDADE EIXO 

NORTEADOR - SAÚDE 
FAUSCS – FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

EDITAL Nº 05/2023  
 

 
A FAUSCS – Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano do Sul no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a 
Constituição Federal, torna pública a realização do PROCESSO SELETIVO sob regime da Consolidação 
das Leis Trabalhistas − CLT, para provimento da vaga do quadro de colaboradores da FAUSCS que 
prestará serviço na função de PROFESSOR(A) - EIXO NORTEADOR SAÚDE - conforme especificações 
neste edital. 
 
1. DA VAGA 

 

Quantidade de vaga: 1 (uma) vaga para início imediato / 3 (três) cadastro reserva 

Cargo: Professor(a)  

Carga Horária: 3 horas semanais 

Contratação Salário Base: R$ 60,00 por hora aula 

Contratação: 
Prestador de trabalho intermitente, nos termos do que estabelece o § 
3º do artigo 443 da CLT 

Local: Município de São Caetano do Sul (Campus USCS) 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1. A aprovação no PROCESSO SELETIVO possibilitará ao professor compor uma 

lista de classificação, por área de conhecimento, e, quando necessário, sua 

contratação, pela FAUSCS, para docência no Programa Unisênior, oferecidos 

pela FAUSCS. 

2.2. Os habilitados neste Processo Seletivo, quando e se lecionarem, ficarão 

sujeitos às normas acadêmicas, administrativas e financeiras vigentes no 

período em que ministrarem aulas e à coordenação do Programa Unisênior. 

2.3. As disciplinas serão estabelecidas pela FAUSCS, sempre contemplando a área 

de conhecimento correspondente, conforme Anexo I. Fica a critério da 



 

 

FAUSCS, ao final de cada semestre, incluir, alterar ou excluir disciplinas, 

conforme necessidade de adequação ao Programa Unisênior, para vigência 

no semestre seguinte.  

2.4. A critério da FAUSCS, poder-se-á atribuir a um docente, obedecida a lista de 

classificação, uma ou mais disciplinas pertencentes à área de conhecimento 

ao qual o candidato estiver habilitado.  O Candidato classificado que, na 

hipótese de eventual convocação para assumir disciplina(s) na área de 

conhecimento ao qual estiver habilitado, não se sujeitar à distribuição da(s) 

mesma(s), será excluído do PROCESSO SELETIVO, devendo assinar Termo de 

Desistência específico. 

2.5. A comunicação e atribuição ao Professor a respeito da distribuição de sua 

carga horária no semestre seguinte, estará condicionada ao desempenho do 

Professor em cada disciplina ministrada, mensurado através do instrumento 

de avaliação de desempenho, aplicado ao final de cada disciplina; bem como 

estará condicionada à continuidade das condições estabelecidas no contrato 

vigente à época, entre a FAUSCS.   

2.6. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital e alterações posteriores, eventuais 

aditamentos, retificações e instruções específicas para a realização do 

certame, se for o caso, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer 

espécie de desconhecimento.  

2.7. Ao efetivar sua inscrição, o candidato concorda com os termos que constam 

neste Edital e manifesta plena ciência quanto à divulgação dos seus dados 

pessoais (nome, data de nascimento, número de documento de identidade, 

número do registro funcional, notas, resultados, classificações, dentre 

outros), tendo em vista que essas informações são necessárias ao 

cumprimento do princípio da publicidade dos atos do Certame. Neste 

sentido, não caberão reclamações posteriores relativas às divulgações dos 

dados, ficando os candidatos cientes de que as informações poderão ser 



 

 

encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de 

busca atualmente existentes. 

3. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
3.1. O professor será contratado pela FAUSCS como prestador de trabalho 

intermitente, nos termos do que estabelece o § 3º do artigo 443 da CLT.  

3.2. O valor de remuneração da atividade docente, como Professor, será no valor 

hora/aula de R$ 60,00 (sessenta reais), sendo considerada o valor de 

referência da hora/aula, para o presente edital, o período de sessenta 

minutos.  

3.3. As Aulas deverão ser ministradas no Município de São Caetano do Sul. 

3.4. O professor será submetido à avaliação através de instrumento de avaliação 

de desempenho promovida ao final de cada disciplina encerrada, 

considerando o cronograma estabelecido no Programa Unisênior. 

3.5. Na hipótese de o docente ser contratado, nos termos do que estabelece o 

presente Edital, o mesmo ficará sujeito às normas acadêmicas e 

administrativas vigentes pela FAUSCS. 

3.6. Os candidatos aprovados, quando convocados, manterão vínculo de trabalho 

intermitente exclusivo com a FAUSCS.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1. Os candidatos interessados que preenchem os requisitos descritos no quadro da vaga, 
deverão enviar os documentos listados abaixo para o e-mail processoseletivo@fauscs.org.br 
no período de 17 a 23 de fevereiro, sendo eles: 

 
- Diploma de Graduação e/ou Pós-graduação; 
- Curriculum Lattes; 
- Comprovação de experiência de atuação com população idosa por pelo menos 01 (um) ano; 
- Plano de Disciplina.  
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4.2. Processo Seletivo será feito por meio de envio e análise de documentação, 
Entrevista dos (as) candidatos (as) selecionados (as), conforme cronograma 
neste edital. 

 
4.2.1 Os candidatos que não anexarem os documentos comprobatórios para 

cumprimento dos pré-requisitos terão sua inscrição indeferida. 

4.2.2 A FAUSCS não será responsável por solicitação de inscrição não recebida por 

motivo de ordem técnica de computadores, falhas de computadores ou 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 

ordem técnica que impossibilitem a transferência ou impressão de dados. 

4.2.3 O candidato ao se inscrever, declarará, sob as penas da Lei, satisfazer as 

seguintes condições: 

a. estar de acordo com os termos deste Edital; 

b. ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto 70436/72; 

c. estar no gozo dos seus direitos políticos; 

d. quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 

e. gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência 

incompatível com o exercício das funções atinentes à função a que concorre; 

f. não haver sofrido, no exercício da atividade pública, penalidade por atos 

incompatíveis   com o serviço público; 

 

4.3. Será automaticamente eliminado do cadastro de candidatos inscritos, o 

candidato que não apresentar os documentos exigidos neste Edital, sendo 

declarada nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes. 

4.4. A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital e nas instruções específicas, das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

 

 

 



 

 

 
5 INSCRIÇÕES DE PESSOAS DEFICIENTES 

 
5.1. Aos candidatos deficientes aplicam-se, no que couber, à norma constante do 

Decreto Federal n.º 3298 de 20/12/99 e Decreto Federal nº 5.296 de 

02/12/2004. 

5.2. Será assegurado aos candidatos deficientes, nos termos do que dispõe o artigo 

37 do Decreto Federal nº 3298 de 20/12/99, o percentual de 5% (cinco por 

cento) em face da habilitação obtida. 

5.3. Serão consideradas pessoas deficientes aquelas que se enquadrarem nas 

categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298 de 20/12/99, 

alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004. 

5.4. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 

5.5. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais 

previstas no Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99 e 5.296 de 02/12/2004, 

participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos à avaliação e os critérios de habilitação, e na nota mínima, exigidos 

para todos os demais candidatos. Os candidatos portadores de deficiência 

deverão enviar, através de link específico no site www.fauscs.org.br, 

impreterivelmente, até o último dia destinado para pagamento das inscrições, 

a seguinte documentação; 

5.6. Laudo médico, expedido a, no máximo, 12 (doze) meses anteriores à data limite 

para o término das inscrições, que ateste a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 

deficiência.  

5.7. O candidato que não atender o estabelecido neste Capítulo não terá sua 

inscrição aceita como candidato portador de deficiência. 

5.8. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo 

Seletivo e não será devolvido. 

http://www.fauscs.org.br/


 

 

5.9. O candidato portador de deficiência deverá submeter-se, quando convocado, 

à Equipe Multiprofissional da FAUSCS, juntamente com o laudo médico de 

órgão público oficial que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença – CID. 

5.10. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de portadores de 

deficiência, o nome do candidato será excluído da listagem correspondente. 

5.11. As vagas reservadas aos portadores de deficiência que não forem providas por 

falta de candidatos, pela não habilitação no Processo Seletivo, por não ter 

obtido a NOTA MÍNIMA, por contraindicação da perícia médica ou por qualquer 

outro motivo, poderão ser preenchidas pelos demais habilitados, observada a 

ordem de habilitação. 

5.12. É de inteira responsabilidade do candidato o envio correto de documentos. 

5.13. O candidato que estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com 

deficiência, se habilitado, terá seu nome publicado em lista específica e figurará 

também na lista de ampla concorrência, caso obtenha pontuação/classificação 

necessária para tanto, na forma deste Edital. 

5.14. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 

Decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, particularmente em seu 

artigo 40, participarão do Processo Seletivo de que trata este Edital em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere à avaliação 

e aos critérios de aprovação, inclusive com relação a nota mínima exigida para 

aprovação.  

 

6 DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

6.1. A avaliação dos candidatos à docência para o Programa Unisênior, constantes 

deste Edital, será realizada da seguinte forma: 



 

 

6.1.1 Fase Única: Análise do Plano de Disciplina, valendo de zero a 

cinquenta pontos (Peso 2) e Entrevista, a ser realizada na 

modalidade online, valendo de zero a cinquenta pontos (Peso 1). 

6.1.2 Após a avaliação do plano de disciplina e da entrevista, os 

candidatos que não atingirem a nota final mínima de 25 pontos 

(vinte e cinco pontos), serão desclassificados do processo 

seletivo. 

6.1.3 Todos os documentos comprobatórios deverão ser anexados no 

ATO DA INSCRIÇÃO, com o assunto: INSCRIÇÃO (SEU NOME 

COMPLETO) – EDITAL 05/2023. 

6.1.4 O plano de disciplina deverá ser elaborado pelo candidato e 

deverá ser anexado e enviado junto aos demais documentos 

solicitados. O candidato fica ciente de que não será aceita a 

postagem ou entrega do plano de disciplina após o envio do e-

mail de inscrição, bem como após o encerramento do período de 

inscrições. 

6.1.5 O plano de disciplina deverá ser elaborado, considerando a carga 

horária de 24 horas/aula, distribuídos em oito encontros de três 

horas/aula (considerando a hora/aula de sessenta minutos) cada 

um, devendo conter nome da disciplina, ementa, objetivos, 

conteúdo programático, metodologia utilizada, 

estratégias/recursos pedagógicos e didáticos bem como 

referências bibliográficas.  

6.1.6 A aprovação do candidato, não implicará na adoção e utilização 

obrigatória da disciplina e do plano de disciplina proposto pelo 

candidato à época do processo seletivo. O candidato está ciente 

de que a elaboração do plano de disciplina possui caráter 

exclusivamente de instrumento de avaliação no presente 

processo seletivo. A FAUSCS está desobrigada de adotar as 



 

 

disciplinas e o(s) plano(s) de disciplina(s) propostos pelo 

candidato e fornecerá orientações para as disciplinas vigentes à 

época da contratação do candidato aprovado no processo 

seletivo, quando o Professor habilitado for convocado.  

6.1.7 A entrevista será realizada no formato online (remoto), por meio 

da plataforma Google Meet, no período de 27 a 28 de fevereiro 

de 2023, em dia e horário divulgado no site www.fauscs.org.br, 

na publicação de Convocação para a Realização da Análise 

Documental e Entrevista.  

6.1.8 O candidato que não comparecer à entrevista online (formato 

remoto) será desclassificado do processo seletivo. A FAUSCS não 

se responsabilizará por entrevistas não realizadas por motivo de 

ordem técnica de computadores, falhas de computadores ou 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a realização da 

entrevista na data e horário previsto na publicação de 

Convocação para Análise Documental e Entrevista. 

6.1.9 A entrevista será gravada, de acordo as especificações da Lei 

Geral de Proteção de Dados. As informações coletadas na 

entrevista serão utilizadas exclusivamente para finalidade do 

presente processo seletivo. 

6.1.10 Não haverá compartilhamento de dados para qualquer outra 

finalidade. 

6.1.11 Somente para os candidatos habilitados no certame, os dados 

permanecerão preservados até a validade deste processo 

seletivo. 
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6.1.12 A nota final do candidato será obtida pelo cálculo da média entre 

a nota atribuída ao plano de ensino (Peso 2), somada à nota 

atribuída à entrevista (Peso 1), dividida por três: 

 

           Nota atribuída ao plano de ensino (peso 2) + Nota atribuída à entrevista (Peso 1)  

      3 

 

7 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. São critérios de desempate, sucessivamente: 

a) Maior idade; 

b) Maior tempo de experiência de atuação com a população idosa. 

 

8 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1.  A solicitação de recurso deverá ser feita presencialmente e pessoalmente 

pelo candidato, na FAUSCS, endereço Rua Alegre, 470, sala 804, oitavo 

andar, bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, exclusivamente no 

dia 02 de marco de 2023, das 10h às 12h e das 14h às 16h. 

8.1.1 Será aceita procuração, emitida pelo candidato e assinada 

pelo procurador, com firma reconhecida em cartório. Neste 

caso, deverão ser respeitadas as mesmas condições para 

submissão de recurso pelo próprio candidato. 

 
9 DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

9.1.  A CLASSIFICAÇÃO FINAL do candidato será obtida pelo cálculo da média 

entre a nota atribuída ao plano de ensino (Peso 2), somada à nota 

atribuída à entrevista (Peso 1), dividida por três. Na avaliação do plano 

de disciplina e da entrevista, aqueles candidatos que não atingirem a 

nota final mínima de 25 pontos (vinte e cinco pontos), serão 

desclassificados do processo seletivo. 



 

 

9.2.   Os candidatos classificados poderão ser convocados para atividade de 

docência considerando as necessidades do Programa Unisênior e a 

validade deste Edital. 

9.3. A convocação do candidato para ministrar aulas no Programa Unisênior 

poderá ocorrer, a critério da FAUSCS, em qualquer disciplina, de acordo 

com a área de conhecimento para a qual o candidato se inscreveu e foi 

classificado, obedecida a lista de classificação, de acordo com o disposto 

no Anexo I deste edital. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Eixo norteador Áreas Pré-requisito Cadastro Reserva 

Saúde 
Exercício Físico e Treinamento 

Funcional  

Possuir graduação em 
Educação Física e 

comprovação de experiência 
de atuação com população 

idosa por pelo menos 01 
(um) ano 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

DO CRONOGRAMA 

 

 

EVENTO PERÍODO/DATA 

Período de recebimento das inscrições. 17 a 23 de fevereiro de 2023 

Publicação no site www.fauscs.org.br da lista de 
candidatos inscritos.  

24 de fevereiro de 2023 

Publicação no site www.fauscs.org.br da lista de 
candidatos inscritos, como pessoa deficiente. 

24 de fevereiro de 2023 

Convocação para a Realização da Análise Documental e 
Entrevista 

 
24 de fevereiro de 2023 

Período de realização da Análise Documental e Entrevista 27 e 28 de fevereiro de 2023 

Divulgação do Resultado Final no site www.fauscs.org.br 01 de março de 2023 

Período de Recurso 02 de março de 2023 

Publicação no site www.fauscs.org.br com a Divulgação 
do Resultado Final do Processo Seletivo 

03 de março de 2023 

 
 

10 PRAZO DE VALIDADE 
 

Este edital tem prazo de validade de 12 meses a contar da data de abertura, podendo ser 
prorrogado, a critério da FAUSCS, uma única vez por igual período, sendo certo que o 
cadastro reserva não cria qualquer tipo de obrigação de contratação à FAUSCS. 

 
 
 

São Caetano do Sul, 17 de fevereiro de 2023. 
 

 
 

Ricardo Eugênio Mariani Burdelis 
Diretor Presidente 
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