
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE PROFESSOR NA 
UNIDADE VINCULADA À FACULDADE SENAC PERNAMBUCO EM CARUARU 

 

A FACULDADE SENAC PERNAMBUCO ABRE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR NAS 
SEGUINTES DISCIPLINAS (PARA ATUAR EM CARUARU/PE): 

1. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA  
 
- Modelagem computadorizada 

 
Qualificações necessárias 

 Pós-graduação, preferencialmente, mestrado ou doutorado; 

 Graduação ou pós-graduação em Design de Moda ou área afim;  

 Experiência em docência no ensino superior, mínimo de 2 anos;  

 Experiência de mercado na área de formação (Design de Moda);  

 Horário para disciplina: noturno. 

- Design de Superfície 
 

Qualificações necessárias 

 Pós-graduação, preferencialmente, mestrado ou doutorado; 

 Graduação ou pós-graduação em Design de Moda ou área afim;  

 Experiência em docência no ensino superior, mínimo de 2 anos;  

 Experiência de mercado na área de formação (Design de Moda);  

 Horário para disciplina: noturno. 

 

2. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

- Higiene e Saúde 
 

Qualificações necessárias 
 

 Pós-graduação, preferencialmente, mestrado ou doutorado; 

 Graduação ou pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos ou área afim;  

 Experiência em docência no ensino superior, mínimo de 2 anos;  

 Experiência de mercado na área de formação (Gestão de Recursos Humanos);  

 Horário para disciplina: noturno. 

 



 

 
Informações Importantes: 

 
 O processo seletivo consta de 03 etapas, a saber: 

 
1. Análise de currículo; 
2. Prova Escrita (discursiva); 
3. Avaliação prática (miniaula).  

 
 O currículo está sujeito à comprovação. 

 
 No currículo, entre outras coisas, deverá constar a manifestação de interesse de cada 

candidato. 
 

 Os interessados deverão enviar currículo lattes para o e-mail:  
selecaocaruaru@faculdadesenacpe.edu.br, no período de 06 a 09 de dezembro de 
2018. 
 

 As datas para bancas avaliadoras estão previstas para os dias 12 e 13 de dezembro de 
2018. 

 

 Cada candidato, posterior à etapa da análise do currículo, será informado sobre o 
ponto da aula, bem como a data e horário da banca avaliadora. 

 
 
 

Recife, 05 de dezembro de 2018. 
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