
 

 

 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MOBILIDADE DOCENTE – PROMOD 
 

Edital de Seleção de docentes da UNIT AL para participação no  

Programa Institucional de Mobilidade Docente -  № 02/2016. 

 
O Centro Universitário Tiradentes, através da sua Reitoria, por meio do setor de Gente & Carreira, em 
conformidade com a Portaria № 001/2016 do Grupo Tiradentes, que orienta e define as regras de atuação e 
participação dos docentes no PROMOD, torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo do primeiro semestre de 2017. Serão disponibilizadas disciplinas do curso de Direito da 
Universidade Tiradentes, em Aracaju e da Faculdade Integrada de Pernambuco, em Recife. 
 
1. DA OFERTA DE DISCIPLINAS, HORÁRIOS E INSTITUIÇÕES 

 

DISCIPLINA 01

SEXTA 

13:20 ÀS 16:50

PROCESSO PENAL

04 CRÉDITOS

18:45 ÀS 22:15

FUNDAMENTOS E TEORIA DO CRIME

DISCIPLINA 01

TERÇA

DISCIPLINA 02

QUARTA

18:45 ÀS 22:15

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

04 CRÉDITOS

08:55 ÀS 12:20
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18:45 ÀS 22:15

CÁLCULO I
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08:55 ÀS 12:20

CÁLCULO II
04 CRÉDITOS

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

04 CRÉDITOS
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08:40 ÀS 12:20 18:45 ÀS 22:15

DIREITO PROCESSUAL PENAL I DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

04 CRÉDITOS 04 CRÉDITOS

08:40 ÀS 12:20 18:45 ÀS 22:15

CRIMES EM ESPÉCIE II CRIMES EM ESPÉCIE II 

04 CRÉDITOS 04 CRÉDITOS

07:50 ÀS 11:30

GESTÃO DE MARKETING II

04 CRÉDITOS

18:45 ÀS 22:15

GESTÃO DE PROCESSOS

04 CRÉDITOS
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DISCIPLINA 02

SEGUNDA
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DISCIPLINA 02
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DISCIPLINA 01

SEGUNDA

 

 
2. DOS REQUISITOS 

 
Art. 1º - O candidato deve estar vinculado ao quadro funcional da instituição há pelo menos 06 meses, 
mantendo continuadamente, o mínimo de 12 horas semanais, sendo 04 em sala de aula.  

§ 1º - Não serão considerados os períodos de descontinuidade por quaisquer tipos de afastamento, 
salvo aqueles com previsão legal; 

§ 2º – Os requisitos mínimos para concorrer a disciplina disponibilizada, observados outros itens 
classificatórios do presente edital, são:  

• O docente deverá possuir título de Doutor expedido ou revalidado por Programa de Pós-
Graduação recomendado pela Capes, em conformidade com a legislação do país. 
 

• Ter lecionado ou possuir formação especifica na área devidamente comprovado. 
 
 
3. SISTEMA DE RECOMPENSA COMPLEMENTAR 

 
3.1 Do Adicional de Estímulo à Mobilidade Docente: 

 
Além do salário recebido pelo professor, baseado na carga horária mensal, o programa estabelece o 
pagamento do adicional de estímulo à mobilidade (Unidade de Referência), no valor mensal de R$1.000,00 
para este edital: 
 

ORIGEM - DESTINO   ADICIONAL – 01 DIA   ADICIONAL – 02 DIAS 
Aracaju / Maceió ou Maceió/Aracaju (1,0 Unidade) - R$ 1.000,00  (1,5 Unidade) - R$ 1.500,00 
Maceió/Recife ou Recife / Maceió (1,0 Unidade) - R$ 1.000,00 (1,5 Unidade) - R$ 1.500,00 
Aracaju / Recife ou Recife / Aracaju (1,2 Unidade) - R$ 1.200,00 (1,8 Unidade) - R$ 1.800,00 

 
 
 



 

 

 

 
Obs: o valor da unidade de referência refere-se ao deslocamento de 01 diária. Em caso de permanência por 
mais de um dia, em cada deslocamento, o valor será acrescido de 50%. Esse acréscimo refere-se ao esforço 
marginal para o professor devido a prorrogação do seu deslocamento.  
 
O deslocamento, hospedagem e alimentação do docente irá ocorrer através do setor de viagens, sendo de 
responsabilidade da Instituição 
 
3.2 Do percentual de Estímulo ao Regime de Tempo Integral 

 
Além do salário recebido pelo professor, baseado na carga horária mensal, a Instituição irá reconhecer com o 
pagamento de gratificação de 10% sobre o valor total da carga horária, para os professores com regime de 
tempo integral ao Grupo Tiradentes, enquanto perdurar a participação do docente no PROMOD. 
 

4.  DA INSCRIÇÃO 
 

As inscrições serão realizadas no setor de Gente & Carreira - NGC, no Campus Maria Amélia Uchôa 
Av. Gustavo Paiva, 5017 – Cruz das Almas, CEP-57038-000, Maceió – AL, no período de 10 a 21 de 
outubro de 2016, segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Os candidatos deverão 
preencher a ficha de inscrição. 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO 

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos no ato de sua inscrição: 

a) Ficha de Inscrição (anexo) devidamente preenchida e assinada. 
 
 

6.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

Art. 1º - Será utilizada como critério para seleção a maior avaliação nominal docente entre os últimos 
três semestres igual ou superior a 3,5. 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

A seleção dos candidatos levará em consideração os aspectos descritos acima, além de entrevista, caso 
necessário, conduzida a critério da Comissão de Seleção. 

A classificação final obedecerá à ordem decrescente de pontos, que será definida por somatório 
simples dos pontos atribuídos pela Comissão de Seleção às etapas descritas, sendo limitada ao número 
de vagas previstas neste edital. 

Havendo empate de pontos entre candidatos, será considerado melhor classificado o professor que 
apresentar maior tempo de experiência na disciplina, persistindo o empate, terá preferência o docente 
de mais tempo na instituição ou ainda e sucessivamente o mais idoso. 

7.  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A Comissão de Seleção, nomeada pela Superintendência Acadêmica, será composta por: 



 

 

 

 

a) 1 (um) representante da Diretoria de Graduação, ou equivalente, das Instituições Participantes; 
b) 1 (um) representante de cada Coordenação de Curso das Instituições Participantes  
c) 1 (um) representante da Diretoria de Gente & Carreira. 

 
 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSSO 

O cronograma de atividade da Comissão de Seleção seguirá as seguintes etapas: 

I - Etapa 01: análise dos currículos, conforme exigências do edital, realizado em 24 de outubro de 
2016.  

II - Etapa 02: entrevistas do processo de seleção serão realizadas em entre 25 e 26 de outubro de 2016, 
a critério da comissão de seleção.  

Todas as etapas serão eliminatórias e somente os classificados em cada etapa passarão para etapa 
posterior, desenvolvidas no mesmo local onde o docente realizou a Inscrição. 

9. DO RESULTADO 

A divulgação do resultado se dará em 07 de novembro de 2016, por meio de Edital de Resultado, a ser 
divulgado pela coordenação do curso das Instituições envolvidas nesse edital.  

10. DOS RECURSOS 

Os recursos deverão ser protocolados no NGC onde foi realizada as inscrições e no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da data de divulgação dos resultados. 

 O recurso será enviado à Comissão de Seleção que procederá à análise do mesmo e emitirá parecer 
irrevogável em até 2 (dois) dias úteis da data do requerimento recursal. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O candidato, ao preencher e assinar a sua ficha de inscrição, declara-se estar ciente e de acordo com 
todas as disposições do presente edital. 

§ 1º - Na impossibilidade de o candidato efetuar sua inscrição, esta poderá ser realizada por outra 
pessoa portando procuração com fins específicos; 

§ 2º - O candidato que no ato da inscrição prestar declaração falsa ou inexata terá sua inscrição 
cancelada e anulada para todos os efeitos dela decorrente; 

§ 3º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada pela SUPAC. 

§ 4º - As vagas remanescentes serão preenchidas por meio de Recrutamento Externo, conforme 
política de contratação da instituição. 

Maceió, 10 de outubro de 2016. 

Prof.°. Dario Arcanjo Santana 

Reitor 



 

 

 

                                                                                           Anexo  
Ficha de Inscrição 

 
 

 

 
     REITORIA 

 
COORDENAÇÃO GRADUAÇÃO 

 
NÚCLEO DE GENTE & CARREIRA 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do Professor Candidato: 

 

Matrícula: 

Vaga Pretendida: 

 

 

 E-mail: Fone: 

DECLARO estar de acordo com as condições desta Seleção, responsabilizando-me integralmente pelos dados contidos nesta 
ficha. 

 

 

___________/______________/_____________ 

                      Data 

 

__________________________________ 

           Professor Candidato 

 

______________________
_ 

       Resp. p/ inscrição 

 

                                     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


