EDITAL Nº 0014/2021
SELEÇÃO DE DOCENTES – MESTRES
E DOUTORES

A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO BIOPARK, organização da
sociedade civil, com sede na Rodovia PR-182, Km 320/321, Biopark, município de
Toledo, Estado do Paraná, adiante denominada BIOPARK EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições conferidas no Estatuto Social, torna público o chamamento ao
processo de seleção para Docentes – Mestres e Doutores, nos termos do estabelecido
neste Edital:
1. DO OBJETIVO
O presente Edital visa a contratação de 30 (trinta) docentes mestres e doutores, nas
áreas de formação: Química (Orgânica e Analítica), Farmácia (Pesquisa e
Desenvolvimento
de
Medicamentos,
Desenvolvimento
Farmacotécnico
e
Desenvolvimento Analítico), Tecnologia da Informação (Lógica, Desenvolvimento e
Programação de Software, Robótica, Inteligência Artificial e Ciência de Dados),
Administração, Ciência e Tecnologia, Biotecnologia (Genética), Agronomia (Agro 4.0) e
Engenharias, para integrarem o quadro de colaboradores do BIOPARK EDUCAÇÃO,
na modalidade CLT, presencial, com carga horária semanal de 20 ou 40 horas
semanais.
2. DAS INSCRIÇÕES
Os interessados deverão enviar, no período de 01/11/2021, até às 18 horas do dia
30/05/2022, currículo lattes do candidato e um vídeo de até 2 minutos contanto sua
história pessoal e profissional para o e-mail posgraduacao@biopark.com.br, com o
assunto “INSCRIÇÃO – EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTES MESTRES E
DOUTORES”.
3. DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo ocorrerá 3 três etapas, conforme abaixo:
3.1.

Primeira Etapa – Avaliação do Currículo Lattes e Vídeo

O vídeo servirá como base, para que a Instituição conheça brevemente a trajetória de
vida pessoal e profissional do candidato. O vídeo poderá ser produzido por qualquer
meio ou recurso disponível com duração de até 2 (dois) minutos.

Após o envio do currículo e do vídeo o candidato receberá, em até 7 (sete) dias, o
retorno sobre a continuidade no processo de seleção.
Em caso de aprovação, haverá agendamento para a próxima etapa, com prazo de até
5 (cinco) dias de antecedência da data de apresentação.
3.2.

Segunda Etapa
Desenvolvidos

–

Apresentação

de

Projetos

e/ou

Produtos

A apresentação se dará por meio virtual, via plataforma Zoom, com tempo estimado em
30 minutos para a apresentação do candidato e, mais 30 minutos para arguição.
Nesta etapa espera-se que o candidato apresente suas entregas, sejam elas no âmbito
acadêmico e/ou profissional, relacionadas a projetos, produtos e artigos científicos.
Em caso de aprovação, haverá o agendamento para a próxima etapa, com prazo de
até 5 (cinco) dias de antecedência da data de apresentação.
3.3.

Terceira Etapa – Exposição de Aula com Metodologia de Ensino na
Área de Domínio do Candidato

No dia agendado, o candidato fará exposição da aula, de forma presencial, em 30
minutos e, mais 30 minutos para arguição.
Nesta etapa espera-se que o candidato demostre o domínio sobre o conteúdo
ministrado, além da desenvoltura em sala de aula, e o domínio com a metodologia ativa
de ensino.
Os custos para deslocamento, hospedagem e alimentação ficarão ao encargo de cada
candidato.
4. CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO
Para a avaliação do currículo lattes os critérios considerados, serão os constantes na
tabela
abaixo:
DESCRIÇÃO

TÍTULOS

Titulação
Acadêmica

a. Título de Doutor ou pós
Doutor pertencente à área
e/ou subárea do
conhecimento especificada
como prioritária para cada
vaga.
b. Título de Doutor ou pós
Doutor pertencente à área do
conhecimento de Educação

PONTOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

30
30

25

c. Título de Doutor ou pós
Doutor não contemplado
pelos itens a e b.

Titulação Adicional
Experiência
profissional docente
Produção Científica
e Técnica na área

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa e/ou
Extensão

20

d. Título de Mestre
pertencente à área e/ou
subárea do conhecimento
especificada como prioritária
para cada vaga.

15

e. Título de Mestre
pertencente à área do
conhecimento de Educação.

10

f. Título de Mestre não
contemplado pelos itens d e
e.

05

g. Título de Especialista de
curso pertencente à área
e/ou subárea do
conhecimento especificada
como prioritária.

10

h. Título de Especialista de
curso pertencente à área do
conhecimento de Educação.

07

a. Especialização em
Metodologia ativa
1 ponto por ano de
experiência, excluída fração
de meses e dias.
Publicação em Periódicos
Científicos, Anais de
Congresso, Livro e Artigos,
por publicação nos últimos 2
anos.
Mínimo 1 ano na condução
de projetos na área.

10

10

01

10

02

10

10

10

5. CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO – ETAPA 3
A avaliação da etapa de exposição de aula e metodologia de ensino na área
de domínio do candidato, tomará como base os critérios constantes na tabela abaixo:

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO
MAXIMA

Planejamento e plano de aula

0,5

Apresentação do tema e clareza dos objetivos

0,5

Inter-relacionamento os conteúdos
Estruturação do tempo conforme relevância do
assunto
Seleção apropriada do material didático

1
1
1

Emprego de metodologias ativas na abordagem do
conteúdo

2

Dicção clara e fluente, entonação, postura e gestos
adequados

1

Emprego de linguagem técnico-científica

1

Extensão, atualização e profundidade dos
conhecimentos do candidato

2

Será classificado nesta etapa, o canditato que alcançar pontuação superior a 7 (sete)
na avaliação da banca examinadora.
6. FORMAÇÃO DA BANCA
A banca examinadora será formada pelos coordenadores dos cursos de graduação da
instituição, juntamente com a Diretoria Administrativa da Associação de Ensino,
Pesquisa e Extensão BIOPARK e uma pessoa da área de “Gente e Gestão” indicada
pela Diretoria Executiva da Associação.
7. DO RESULTADO
Os candidatos selecionados, conforme a disposição deste Edital e nos termos das
diretrizes internas da instituição, receberão comunicado via e-mail, em até 7 (sete)
dias, após a realização da terceira etapa do processo. O resultado final dos aprovados
será divulgado no site bioparkeducacao.com.br, até o dia 30/06/2022.
8. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração se dará na forma prevista na tabela abaixo, com acréscimo de 12% de
hora atividade.

TÍTULO

R$
HORAAULA

R$ HORA
REMUNERAÇÃO
ATIVIDADE
TOTAL
12%

Mestrado

R$ 39,29

R$ 4,71

R$ 44,00

Doutorado R$ 43,75

R$ 5,25

R$ 49,00

PósR$ 45,54
doutorado

R$ 5,46

R$ 51,00

9. DOS DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO
Os candidatos selecionados terão 5 (cinco) dias após a comunicação da aprovação no
processo seletivo, para apresentar toda a documentação solicitada para contratação.
A admissão somente será concluída com a apresentação dos documentos a seguir
relacionados, diretamente na Secretaria do BIOPARK EDUCAÇÃO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

CTPS original;
Cópia digitalizada da cédula de identidade (RG);
Cópia digitalizada do CPF;
Foto digital 3x4 recente;
Cópia digitalizada do comprovante de endereço;
Cópia digitalizada da certidão de casamento;
Cópia digitalizada da certidão de nascimento dos filhos, se houver.
10.

DO CARGO E DA CARGA HORÁRIA

O cargo admitido para o presente Edital é o de Professor, na modalidade CLT e
presencial.
10.1. As funções indicadas para o cargo de Professor serão notadamente, àquelas
indicadas no CBO do Ministério do Trabalho e Previdência, nos termos das diretrizes e
orientações da Instituição de Ensino.
10.2. O BIOPARK EDUCAÇÃO tem por metodologia de ensino, a metodologia ativa, a
qual deverá o Professor desenvolver em sala de aula.
10.3. A carga horária definida será de 20 ou 40 horas semanais, a ser ajustada com o
candidato no momento do envio da proposta de contratação.

11.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente processo seletivo se faz, exclusivamente, para a ocupação do cargo de
Professor, com vistas a integrar ao quadro de docentes da Instituição de Ensino
BIOPARK EDUCAÇÃO.
11.1. Ao inscrever-se, o candidato firma o compromisso de observar as normas deste
Edital, da CLT e das diretrizes organizacionais do BIOPARK EDUCAÇÃO.
11.2. Os agendamentos para as fases não se constituem, em absoluto, aprovação no
processo seletivo.
11.3. Os casos omissos serão solucionados pela Diretoria Executiva da Associação de
Ensino, Pesquisa e Extensão BIOPARK.
11.4. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone (45) 2036- 3607,
ou pelo e-mail secretaria@biopark.com.br
11.5. O BIOPARK EDUCAÇÃO reserva-se no direito de alterar as disposições deste
Edital, a qualquer tempo, sem prévio consentimento.
11.6. Fica eleito o foro de Toledo/PR para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos
oriundos deste Edital.
Toledo/PR, 05 de outubro de 2021.
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