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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VARZEA GRANDE - UNIVAG 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

EDITAL 02/2019 

PROCESSO SELETIVO DOCENTE PARA 1º SEMESTRE DE 2020 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário de Várzea 

Grande - UNIVAG, no exercício de suas atribuições resolve publicar o presente edital 

tornando pública a abertura das inscrições do processo seletivo para contratação de 

docentes do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado Acadêmico em 

Arquitetura e Urbanismo do UNIVAG, em associação com a PUC Campinas, para o 1º 

Semestre Letivo de 2020. 

I – DO CURSO 

O Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico em Arquitetura e 

Urbanismo, na área de concentração em Arquitetura, Cidade e Território possui duas 

linhas de pesquisa: 

a) Desenvolvimento Territorial e Local; 

b) Ambiente Construído e Sustentabilidade. 

Demais informações sobre o Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado 

Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo-UNIVAG em associação com a PUC-Campinas 

encontram-se disponíveis na página http://www.univag.com.br/mestrado/1/mestrado-

em-arquitetura-e-urbanismo/. 

II – DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

O candidato aprovado será contratado em conformidade com a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) em regime de tempo integral, 40 horas semanais, destinadas a 
realização de atividades de docência e orientação na pós-graduação e na graduação, de 
pesquisa, de participação em reuniões de colegiado e de trabalhos administrativos 
inerentes a tais atividades. 

Do regime de trabalho de 40 horas semanais, 12 horas semanais serão destinadas para 
a docência e/ou orientação (Trabalhos de Conclusão de Curso e Projetos de Iniciação 
Científica) no curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da instituição ou em 
outro curso de graduação para o qual tenha aderência para lecionar.  

As demais horas serão destinadas a docência, orientação e pesquisa no stricto sensu, 
bem como para a participação em reuniões colegiadas, eventos do stricto sensu UNIVAG 
e respectivas atividades administrativas pertinentes ao cargo. 

http://www.univag.com.br/mestrado/1/mestrado-em-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.univag.com.br/mestrado/1/mestrado-em-arquitetura-e-urbanismo/
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O valor do salário para o cargo é de R$ 12.718,37, com base no dissídio coletivo de março 
de 2019. 

III – DAS VAGAS  

Serão oferecidas 2 (duas) vagas para docentes, para início das atividades acadêmicas a 

partir de 02 de janeiro de 2020. 

IV – DOS REQUISITOS PARA AS VAGAS 

Obrigatórios: 

a) Ser portador(a) do título de Doutor(a) obtido em Curso de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, ou em áreas correlatas, reconhecido nos termos da 

legislação em vigor; 

b) Possuir aderência com a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do curso; 

c) Ter publicação de artigos em periódicos reconhecidos pelo QUALIS em 

Arquitetura e Urbanismo, preferencialmente na Área de Concentração do Curso, 

no período de 2016 a 2019; 

d) Disponibilidade para residir em Várzea Grande, Cuiabá ou entorno, a partir de 

janeiro de 2020. 

Desejáveis: 

a) Experiência internacional em pesquisa (doutorado sanduíche, pós-doutorado, 

estágio internacional de pesquisa)  

b) Ter participado em congressos nacionais ou internacionais no período de 2016 a 

2019. 

c) Histórico de bolsa e ou projeto aprovado em órgãos de fomento (CNPq, CAPES, 

dentre outros);  

d) Produção qualificada aceita para publicação; 

e) Ter orientado projetos de iniciação científica. 

V – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser realizadas no período 02 de setembro a 15 de outubro de 2019, 

exclusivamente por e-mail para mestrado.arquitetura@univag.edu.br, com o assunto 

“Seleção Docente Mestrado Arquitetura e Urbanismo” contendo os documentos como 

anexos: 

a) Formulário de Inscrição preenchido, disponível no endereço 
https://forms.gle/QdyHsiTnen38DpUX6 ; 

b) Cópia simples do Diploma de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo ou em 
áreas afins, devidamente reconhecido conforme legislação brasileira em vigor; 

c) Link para a Tese defendida ou arquivo desta em anexo; 
d) Curriculum Vitae atualizado no formato Lattes/CNPQ com foto e link de acesso; 
e) Cópia da Cédula de Identidade – RG ou CNH com validade; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

mailto:mestrado.arquitetura@univag.edu.br
https://forms.gle/QdyHsiTnen38DpUX6
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g) Comprovante de quitação do Serviço Militar (para candidatos brasileiros do sexo 
masculino); 

h) Título de Eleitor; 
i) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
j) Candidatos(as) estrangeiros deverão apresentar cópia do passaporte e RNE, bem 

como o diploma de Doutor(a) validado no Brasil. 

VI – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo docente será composto por 3 (três) etapas: 

1ª Etapa Eliminatória: Análise documental; 

2ª Etapa Eliminatória: Aula de 30 minutos com tema escolhido pelo candidato(o) 

que deverá estar diretamente relacionado com a linha de pesquisa em que pretende 

atuar. 

3ª Etapa Eliminatória: Entrevista; 

VII – DOS RESULTADOS DO PROCESSO  

Os(as) candidatos(as) selecionados(as) na primeira etapa do processo seletivo serão 

informados(as) por e-mail no dia 25 de outubro de 2019, ocasião em que será agendada 

a sua aula e entrevista, que ocorrerão em um mesmo dia. 

VIII – DA ENTREVISTA 

A Entrevista, assim como a Aula, serão realizadas no período compreendido entre 07 a 

08 de novembro de 2019, entre às 9:00 h e 17:00 h, no UNIVAG - Centro Universitário 

de Várzea Grande – MT, Avenida Dom Orlando Chaves, 2655 - Cristo Rei, Várzea Grande 

- MT, 78118-000 no Bloco – C, Piso 01, sala de reuniões do mestrado. 

Contará com a participação dos professores do UNIVAG e da PUC Campinas, que 

realização a arguição do(a) candidato(a). 

IX - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

A Comissão de Seleção contará com a participação dos professores do UNIVAG e da PUC 

Campinas, designados pela Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – 

UNIVAG. 

X - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Não haverá revisão dos resultados em nenhuma das etapas do processo seletivo, assim 

como não caberá recurso do resultado final por parte dos candidatos(as). 

É de competência da Comissão de Seleção decidir sobre todas as questões não previstas 

no presente edital, ouvidas a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a Vice-

Reitoria e a Reitoria do UNIVAG. 
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Candidatos(as) de outra nacionalidade, se aprovados(as) no processo seletivo somente 

serão contratados se apresentarem documento de visto temporário ou permanente no 

País, que faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil. 

XI – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DOCENTE  

Evento Data 

Divulgação do edital do processo seletivo 02 de setembro de 2019 

Período para inscrições dos candidatos(as) 
02 de setembro a 15 de 

outubro de 2019  

Divulgação dos selecionados(as) (1ª Etapa) 25 de outubro de 2019 

Entrevista e Aula dos candidatos(as) (2ª e 3ª Etapa) 07 a 08 de novembro de 2019 

Divulgação dos candidatos(as) aprovados(as) 14 de novembro de 2019 

 

 

 

 

 

 


