
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS divulga e estabelece normas específicas para a 

realização de processo seletivo para o provimento do cargo de PROFESSOR.  

 

A Seleção será realizada por banca examinadora e constituída de três etapas, de caráter 

eliminatório e/ou classificatório, assim constituídas: 

 

1ª Etapa – Análise do currículo Lattes (caráter eliminatório). 

 

2ª Etapa – Prova teórica de conhecimentos pedagógicos (caráter eliminatório). 

Conteúdo/ementa: relação entre a ementa da (s) disciplina (s) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de Engenharia de Produção. 

Ementa da (s) disciplina (s) em vacância: 

1. Engenharia da Qualidade: Introdução à engenharia da Qualidade: métodos quantitativos de 
diagnóstico, monitoramento e otimização dirigida a garantia da qualidade. Ferramentas de 
diagnóstico. Introdução ao controle estatístico da qualidade: gráficos de controle para variáveis: 
gráficos de controle para atributos. Estudo de compatibilidade do processo. Estudos de 
repetitividade e reprodutibilidade. A função de perda quadrática para avaliar as perdas devido a 
má qualidade. 

2. Custos de Produção: Aplicações da Contabilidade de Custos. Terminologias e classificações 
utilizadas na contabilidade de custos. Gestão dos custos com materiais, custos patrimoniais e 
custos com pessoal. Sistemas de custeio abordando os princípios, custeio variável, custeio por 
absorção integral e custeio por absorção ideal, e os métodos, RKW, Custeio baseado em 
atividades e Unidades de esforço de produção. Formação do custo e do preço de venda de um 
produto, mercadoria ou serviço. Gestão da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio. 

3. Projeto Integrador III: Administração da Produção. Objetivos de Desempenho e os Critérios 

Competitivos. Trade-offs. Melhoramento das operações. Qualificadores e ganhadores de pedido. 

Matriz importância versus desempenho. Áreas de decisão. 

 

3ª Etapa – Aula expositiva oral do tema a escolha do candidato a cerca da ementa da disciplina 

(caráter eliminatório). 

Critérios da aula expositiva oral: (1) 20 minutos de apresentação e 20 minutos de arguição; (2) 3 

vias de plano de aula, contendo objetivo geral, objetivos específicos, conteúdo, estratégia de aula, 

avaliação, referências bibliográficas utilizadas. 

 

4ª Etapa- Para os candidatos aprovados nas etapas anteriores: Avaliação de Perfil e Potencial. 

 

DO CARGO 

O cargo de professor refere-se à contratação para as disciplinas nas quais o docente seja 

selecionado e que serão oferecidas no primeiro semestre de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos requisitos para o cargo: titulação mínima de Especialista, e graduação em Engenharia de 

Produção.  

 

Da (s) disciplina (s): Engenharia de Qualidade: 68 horas; Custos de Produção: 68 horas; Projeto 

Integrador III: 60 horas. 

 

Da jornada de trabalho: Engenharia de Qualidade: 3 horas/semanais (noite); Custos de Produção: 

3 horas/semanais (noite); Projeto Integrador III: 3 horas/semanais (noite). 

 
Dos valores de hora-aula: 

Doutor: R$ 50,27 (cinquenta reais e vinte e sete centavos) 

Mestre: R$ 40,22 (quarenta reais e vinte e dois centavos) 

Especialista: R$ 33,52 (trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) 

 

Do Contrato: O professor será contratado em regime de CLT por hora-aula. 

 

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 

Período de Inscrição: 04/11/2019 a 22/11/2019. 

Procedimentos: Enviar para o e-mail engenhariaproducao@saolucas.edu.br nome completo, 

telefone, endereço de e-mail, link do currículo Lattes atualizado (poderão ser solicitados documentos 

comprobatórios que componham o Lattes). 

 

Das disposições gerais sobre a inscrição na seleção: 

CRONOGRAMA 

Inscrição: 04/11/2019 a 22/11/2019. 

1ª Etapa (Análise do currículo Lattes): 25/11/2019 a 29/11/2019. 

Divulgação do resultado e convocação para a próxima etapa: 29/11/2019. 

2ª Etapa – Prova teórica de conhecimentos pedagógicos: 02/12/2019 (horário a combinar nas 

dependências da coordenação pedagógica, do Centro Universitário São Lucas, CAMPUS II). 

Divulgação do resultado e convocação para a próxima etapa: 03/12/2019. 

3ª Etapa – 04/12/2019 a 06/12/2019 em horários individuais, que serão comunicados pela 

coordenação do curso e Diretoria Pedagógica via e-mail e/ou telefone. 

Divulgação do resultado final: 10/12/2019. 

4ª Etapa- Teste on-line liberado após o resultado final. Os candidatos têm 48 horas para realização 

do teste após receberem as informações de acesso ao teste. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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- É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação das informações referentes 

aos resultados das etapas do processo seletivo no mural da Coordenação do Curso de Engenharia 

de Produção do Centro Universitário São Lucas no CAMPUS II e pelos e-mails que forem fornecidos 

no momento da inscrição.  

- Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Talentos Humanos em conjunto com a 

coordenação. 

- Não será permitida, durante a realização das avaliações, a comunicação entre os candidatos e nem 

a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, aparelhos celulares ou outro dispositivo 

eletrônico, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. O 

descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se 

tentativa de fraude. 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES 

O Centro Universitário São Lucas foi credenciado em dezembro de 1999, localiza-se no centro de 

Porto Velho. Iniciou suas atividades acadêmicas em março de 2000 e no primeiro semestre de 2019 

foi implantado o curso de Engenharia de Produção.  

A proposta é de que haja um corpo docente capacitado academicamente e também 

pedagogicamente, de acordo com as diretrizes curriculares do curso. Para tanto, a Instituição possui 

um núcleo de apoio e capacitação constante do docente, para que o mesmo apresente 

competências diversas a de sua área de formação específica. 

 

CONTATOS 

Coordenação de Engenharia de Produção do Centro Universitário São Lucas (Campus II) 

Telefone: (69) 3216-7625 

Horário de Funcionamento: 14h00 às 22h00 

____________________________ 

Coordenadora do curso: Jayne Carlos Piovesan 
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