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SELEÇÃO	DE	PROFESSORES	CONTEUDISTAS	–	VIDEOAULAS	

	EDITAL	Nº	01/2020	

	

A	Escola	Técnica	Instituto	Unicless	Educacional	 faz	saber	a	todos	os	interessados	que	

se	 encontra	 aberto	 o	 processo	 seletivo	 para	 preenchimento	 de	 vagas	 do	 Quadro	 de	

Professores	 Conteudistas	 -	Temporários	da	 instituição.	A	seleção	será	efetuada	mediante	

análise	curricular	e,	atenderá	as	seguintes	disposições:	

	

1. DAS	DISPOSIÇÕES	PRELIMINARES	

1.1. A	 presente	 seleção	 de	 Professor	 Conteudista	 será	 regida	 por	 este	 edital	 e	

executada	pelo	Núcleo	de	Apoio	Didático	Pedagógico	do	Instituto	Unicless.	

	

1.2. Ao	efetuar	a	inscrição,	o	candidato	a	Professor	Conteudista	declara	estar	ciente	

do	conteúdo	deste	edital	e	acata	na	íntegra	as	suas	disposições.	

	

1.3. O	Professor	Conteudista	selecionado,	quando	convocado,	atuará	em	atividades	

típicas	descritas	neste	edital	e	seu	contrato	sendo	de	caráter	 temporário	e	de	acordo	

com	cronograma	proposto	no	ato	de	contratação.	

	

1.4. Será	contratado	1	(um)	Professor	por	componente	curricular	para	confecção	da	

videoaulas.	 Poderá	 um	 mesmo	 professor	 gravar	 2	 (dois)	 ou	 mais	 componentes	

curriculares,	desde	que	cumpra	os	requisitos	exigidos	nesse	edital.	

	

1.5. Os	candidatos	que	se	inscreverem,	nos	termos	do	presente	edital,	declaram	que	

têm	capacidade	e	disponibilidade	para	atender	os	 requisitos	 relativos	à	produção	do	

material,	no	prazo	estipulado.	

	

2. DAS	VAGAS	

2.1. As	 vagas	 da	 presente	 seleção	 destinam-se	 à	 atuação	 como	 Professor

	Conteudista	 –	 Temporário	 para	 produção	 de	 conteúdo	 disciplinar	 dos	 cursos	 de	

	graduação	 e	 cursos	 técnicos	 do	 Instituto	 Unicless,	 como	 prestador	 de	 serviços,	

conforme	requisitos	exigidos	no	item	3	deste	edital.	
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2.2. As	áreas	disponíveis	para	atuação	são:	ENFERMAGEM,	SOCIOLOGIA,	

RADIOLOGIA,	PSICOLOGIA,	FARMÁCIA	E	BIOLOGIA.	

	

3. DOS	REQUISITOS	PARA	INSCRIÇÃO	
 

3.1. Pré-requisitos	 para	 vaga	 de	 Professor	 Conteudista	 na	 área	 de	 RADIOLOGIA	

(para	a	gravação	de	videoaulas	de	apoio,	com	conteúdo	eminentemente	prático):	

	

a) Deve	 possuir	 como	 título	 básico,	 sem	 dispensa	 de	 outros	 requisitos,	 titulação	

mínima	de	Graduado	emitido	por	 Instituições	de	Ensino	Superior	 credenciada	

pela	 CAPES/MEC	 que	 incluam,	 no	 todo	 ou	 em	 parte,	 a	 área	 de	 estudos	

interessada,	além	dos	requisitos	previstos	neste	edital;	

	

b) Experiência	prática	profissional	de	no	mínimo	01	ano,	comprovada.	

	

3.2. Pré-requisitos	para	vaga	de	Professor	Conteudista	nas	demais	áreas:	

	

a) É	obrigatório	que	o	candidato	a	Professor	Conteudista	possua,	no	mínimo,	pós-

graduação	 lato	 sensu	 (especialização)	 e,	 preferencialmente,	 mestrado	 e	

doutorado.	

	
b) É	 exigido	 de	 forma	 obrigatória	 como	 título	 básico,	 sem	 dispensa	 de	 outros	

requisitos,	que	o	candidato	possua	diploma	de	curso	de	graduação	de	duração	

plena	 e	 de	 programas	 de	 pós-graduação	 credenciados	 pela	 CAPES/MEC	 que	

incluam,	no	todo	ou	em	parte,	a	área	de	estudos	interessada,	além	dos	requisitos	

previstos	neste	edital.		

	

3.3. Para	gravação	das	videoaulas,	o	candidato	deve	apresentar:	

	

a) Desenvoltura	frente	à	câmera;	

b) Domínio	do	conteúdo	que	será	gravado;	

c) Boa	dicção;	

d) Saber	trabalhar	com	prazos.	
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4. DA	INSCRIÇÃO	
 

4.1. As	 inscrições	 deverão	 ser	 feitas	 mediante	 envio	 de	 e-mail	 para	 o	 endereço	

nadp@unicless.com.br,	 observando	 os	 requisitos	 do	 item	3.1	 a	 3.3	 deste	 edital.	 No	

assunto	do	e-mail,	o	professor	deverá	colocar	“VAGA	PROFESSOR	VIDEOAULA”.		

	

4.2. O	professor	poderá	ainda	realizar	sua	inscrição	diretamente	na	Coordenação	do	

Núcleo	de	Apoio	Pedagógico	ao	Docente	–	NAPD,	no	Instituto	Unicless	Educacional.	

	
4.3. No	corpo	do	e-mail,	o	professor	candidato	deverá	indicar:	

• As	áreas	de	atuação	de	interesse,	descritas	no	item	2.2;	

• Enviar	link	do	currículo	lattes,	preferencialmente	atualizado;	

	

4.4. Em	anexo	ao	e-mail,	o	professor	deverá	enviar:	

� Currículo	 vitae	 descrevendo	 as	 principais	 experiências	 (acadêmicas	 e	

profissionais)	relacionadas	à	sua	área	de	atuação.	
 

5. DO	CRONOGRAMA	DA	SELEÇÃO	PARA	PROFESSOR	AUTOR	CONTEUDISTA	
 

DESCRIÇÃO	 DATAS	IMPORTANTES	

Abertura	do	Edital	 06	de	Fevereiro	

Período	de	Inscrições		 de	06	a	10	de	Fevereiro	

Homologação	do	Resultado	
(CONVOCAÇÃO)	 Dia	11	de	Fevereiro	

Data	final	da	entrega	da	
Documentação	 Dia	17	de	Fevereiro	

 
5.1 Os	 candidatos	 poderão	 ser	 selecionados	 durante	 a	 vigência	 desse	 edital	 e	 terão	

início	imediato. 
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6. DOS	TÍTULOS,	DA	EXPERIÊNCIA	PROFISSIONAL	E	DA	PRODUÇÃO	CIENTÍFICA	

 
6.1. Para	efeito	de	contratação	serão	considerados	pela	Comissão	de	Seleção	os		

	seguintes	documentos	comprobatórios:	

	

a) Diploma	acadêmico	da	maior	titulação	(cópia	simples)	

b) Declaração	de	professor	conteudista	que	comprove	a	experiência	

informada,	se	for	o	caso.	

	

7. DA	CONTRATAÇÃO	DO	PROFESSOR	AUTOR	CONTEUDISTA		

	

7.1.		 Os	professores	conteudistas	selecionados	deverão,	antes	de	iniciar	a	produção	

dos	materiais	ou	gravação,	firmar	os	documentos	contratuais	referentes	à	prestação	de	

serviço,	de	acordo	com	as	orientações	do	Instituto	Unicless	Educacional.	

	

7.2		 A	prestação	de	serviço	não	caracteriza	vínculo	empregatício,	de	acordo	com	as	

normas	da	CLT.	

	

8. DO	CONTEÚDO	A	SER	PRODUZIDO	
 

8.1 O	kit	didático	de	cada	disciplina	é	composto	pelos	seguintes	arquivos:	

a) 	04	 (quatro)	 videoaulas,	 abordando	 tópicos	 importantes	 do	material	 didático	

apresentado	pela	Instituição,	com	a	duração	de	15	minutos	cada	material.	

b) 04	(quatro)	slides	referente	ao	conteúdo	apresentado	na	videoaula.	

	

8.2 A	produção	do	material	didático	e	videoaulas	deve	possuir	conteúdo	inédito	e	

exclusivo,	 de	 autoria	 própria	 do	 Professor	 Conteudista,	 seguindo	 	 as	 orientações	

enviadas	pelo	Instituto	Unicless.	

	

9. DA	REMUNERAÇÃO	E	PRAZOS	

9.1 O	 valor	 bruto	 para	 remuneração	 da	 produção	 integral	 das	 videoaulas	 (04	

videoaulas	 com	 duração	 de	 15	minutos)	 é	 de	R$230,00	 (duzentos	 e	 trinta	 reais)	

equivalentes	 a	 09	 (nove)	 horas	 aulas	 para	 a	 preparação	 do	material	mais	 01	 (uma)	

hora	aula	de	gravação	no	valor	de	R$	23,00	a	hora,	para	especialistas	com	certificado	
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de	pós-graduação	lato	sensu;	e	de	R$280,00	(duzentos	e	oitenta	reais)	equivalentes	a	

09	 (nove)	 horas	 aulas	 para	 a	 preparação	 do	 material	 mais	 01	 (uma)	 hora	 aula	 de	

gravação	 no	 valor	 de	 R$	 28,00	 a	 hora,	 para	 candidatos	 mestres	 e	 doutores,	 com	

diplomas	de	pós-graduação	stricto	sensu,	pagos	50%	no	dia	15	do	próximo	mês	e	50%	

no	 dia	 15	 do	 mês	 subsequente	 ao	 primeiro	 pagamento,	 tendo	 em	 vista	 da	 possível	

necessidade	de	efetuar	ajustes	nos	vídeos	gravados.	

	

9.2 Os	 seguintes	 componentes	 curriculares	 estão	 disponíveis	 para	 gravação	 de	

videoaulas:	
	

a) 	 Semiologia	e	Semiotécnica	

b) Fundamentos	da	Ciência	do	Cuidar	

c) Farmacologia	

d) Patologia	Geral	

e) Psicologia	Geral	

f) Sociologia	Geral	

g) Histologia	e	Embriologia	

h) Imunologia	e	Citologia	

i) SUS	

j) Libras	

k) Introdução	a	Radiologia	e	Legislação	Radiológica	

l) Radiologia	Humana	

m) Radioproteção	e	Física	Radiológica	

n) Ressonância	Magnética		

o) Mamografia	e	densitometria	óssea	

	

9.2	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS	

9.1 O	 candidato	 selecionado	deve	 fornecer,	 após	 o	 comunicado	de	 convocação,	 em	 até	 5	

(cinco)	 dias	 úteis,	 toda	 documentação	 necessária	 para	 a	 contratação,	 prevista	

contratualmente	pelo	Instituto	Unicless.	Ou	seja,	todos	os	documentos	comprobatórios	

da	titulação	acadêmica,	documentação	pessoal	e	de	produção	intelectual.	

9.2 Em	 caso	 de	 desistência	 ou	 não	 cumprimento	 dos	 acordos	 por	 parte	 dos	 candidatos	

selecionados	 convocados,	 o	 Instituto	 Unicless	 faculta-se	 à	 convocação	 de	 novos	

candidatos.	

A	direção.	


