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No curso de Sistemas de Informação, o candidato selecionado vai trabalhar com Tópicos
Especiais e, no de Educação Física, na área de Ginástica; inscrições começam hoje(17)

Começam hoje (17) as inscrições para dois processos seletivos de professores voluntários da
UFVJM.

O Departamento de Computação vai selecionar um professor voluntário para atuar na disciplina
Tópicos Especiais em Sistemas de Informação I, vinculada ao Curso de Bacharelado em
Sistemas de Informação. Os interessados têm até o dia 19 de fevereiro para fazer a inscrição,
que será recebida das 14h às 17h, na secretaria do Departamento de Computação – Prédio de
Sistemas de Informação, no Campus JK.

Podem inscrever-se no processo seletivo graduados no curso de Sistemas de Informação,
Ciência da Computação e afins. O processo simplificado de seleção conta com (1)análise do
currículo Lattes dos candidatos; (2) prova escrita, com questão ou questões dissertativas
referentes à área de Desenvolvimento Web, e (3) prova didática, sobre tema referente à área
de Desenvolvimento Web, sorteado com 24 horas de antecedência.

O candidato selecionado vai cumprir o horário que lhe for determinado, totalizando 10 (dez)
horas semanais. Acesse aqui o edital e inscreva-se!

Já o Departamento de Educação Física está com processo aberto para a seleção de um
professor voluntário para a área de Ginástica.

Podem inscrever-se graduados em Educação Física na modalidade licenciatura ou
bacharelado.

As inscrições vão de 17 a 21 de fevereiro, das 14h às 16h, no Departamento de Educação
Física, Campus JK.
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A seleção também é composta de análise de currículo Lattes/CNPQ; prova escrita, com
questão ou questões dissertativas referentes à área do conhecimento de Ginástica e prova
didática, sobre tema sorteado com 24 horas de antecedência. Você pode baixar aqui o edital.
Inscreva-se!
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