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EDITAL 01/2019 – DIREÇÃO FAG TOLEDO 

PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES 

 

 O Diretor da Faculdade Assis Gurgacz- FAG Toledo, com base no Regulamento 

Interno da Instituição, torna público o presente Edital do Processo Seletivo para 

Docentes do 2º semestre letivo de 2019. 

 

Art. 1º  As inscrições para o Processo Seletivo para Docentes estarão abertas no 

período de 22 de maio a 31 de maio de 2019, para o preenchimento das vagas 

especificadas no Anexo I. 

§1   As inscrições devem ser realizadas na Faculdade Assis Gurgacz - FAG Toledo, à 

Av. Ministro Cirne Lima, 2565, Jardim Coopagro, Toledo – PR, CEP: 85903-590, 

telefone (45) 3277-4000/32774050, das 14 h 30min às 17h e das 18h 30min às 20h, 

na Antessala da direção da FAG TOLEDO com Maristela. 

§ 2 As inscrições podem ser feitas pessoalmente, ou por terceiro, através de 

procuração (dispensado o reconhecimento de firma).  

 I - Não há taxa de inscrição. 

       

Art. 2º  Para a inscrição no Processo Seletivo, o (a) candidato (a) deve: 

 I - Preencher requerimento de inscrição, modelo FAG Toledo; 

 II - Apresentar Currículum Lattes; (não documentado) 

 III - Atender os requisitos mínimos da disciplina, conforme Anexo II. 

  

Art. 3º  Quando a pós-graduação Stricto Sensu for requisito mínimo para a inscrição, 

serão homologadas apenas as inscrições de candidatos portadores de título de pós-

graduação (Stricto Sensu) cujos programas sejam reconhecidos pelo MEC. 

  

Art. 4º Quando a pós-graduação Lato Sensu for requisito mínimo para inscrição, serão 

aceitos os certificados de cursos de especialização que atendam ao artigo 66 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Resolução CNE/CES nº 1, de 03 de 

abril de 2001. 
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Artigo 5º  Ao candidato estrangeiro, depois de cumpridas as demais exigências, é 

permitida a inscrição no processo de seleção mediante a apresentação de visto 

permanente, dispensado em caso de professor convidado. 

  

Art. 6º Encerrado o prazo de inscrição, a Comissão do Processo Seletivo apreciará a 

documentação entregue pelo candidato de acordo com o Artigo 2º e homologará as 

inscrições que atendem o presente Edital a partir das 18 horas do dia 04 de 

junho de 2019. 

  

Art. 7º O Processo Seletivo terá o seguinte procedimento de avaliação dos candidatos: 

 I - Prova Didática; 

 II - Análise de Curriculum Lattes ou Vitae;  

 III - Entrevista. 

  

§ 1º  As provas didáticas serão realizadas na Faculdade Assis Gurgacz FAG Toledo 

nos dia 19 a 24 de junho de 2019, no período da vespertino ou noturno, de acordo 

com a programação que será publicada em Edital . 

  

§ 2º - Os conteúdos da Prova didática serão apresentados no Anexo II deste Edital,  

de acordo com a ementa da disciplina para a qual o candidado se inscrevou. 

 

§ 3º O candidato deve escolher um conteúdo, dentre os especifícados na ementa da 

disciplina, para elaborar seu Plano de Aula (anexo III) e prova didática. 

  

§ 4º  O (a) candidato (a) deverá atingir média final igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos, considerando-se um total de 100 (cem) pontos. Caso não atinja essa média, 

o (a) candidato (a) estará desclassificado. 

  

Art. 8º  A prova didática é aquela em que o(a) candidato(a) profere aula para banca 

examinadora, observados os seguintes aspectos: 

I- O (a) candidato(a) à vaga deve submeter-se à apresentação de uma aula 

didática à Banca Examinadora; 
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II- O tema a ser discorrido na aula didática será parte da ementa da disciplina 

em questão e pode ser escolhido pelo candidato. 

 III- O candidato deverá apresentar o Plano da Aula a ser ministrada (anexo III); 

 IV- Após a aula a banca poderá arguir o(a) candidato(a) sobre o conteúdo 

apresentado, para auxiliar na avaliação da prova didática. 

 

Art. 9º A banca examinadora será formada por três docentes, sendo:  

a) o coordenador do curso; 

b) um representante da coordenação pedagógica ou convidado ad doc; 

c) um docente do curso. 

 

Art. 10º O Resultado Final será divulgado pela Comissão de Processo Seletivo para 

Docente, por meio de Edital a ser afixado na Faculdade Assis Gurgacz FAG  Toledo. 

  

§ 1º  Os candidatos classificados serão convocados pelo Setor de Recursos Humanos, 

de acordo com as necessidades da Faculdade Assis Gurgacz FAG  Toledo, para 

apresentação da documentação necessária para contratação. 

  

Art.11º  A validade deste Processo Seletivo é de seis meses a contar da publicação 

da homologação dos resultados, podendo ser prorrogada uma única vez por igual 

período. 

  

Art.12º  A classificação no Teste Seletivo, mesmo no limite das vagas, não implica na 

obrigatoriedade de admissão dos docentes classificados, pela FAG Toledo. 

  

Art. 13º Ao efetivar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas 

estabelecidas neste Edital, assim como as demais normas regimentais estabelecidas 

pela Faculdade Assis Gurgacz  FAG Toledo. 

 

Art. 14º  Os documentos apresentados para inscrição no processo seletivo não serão 

devolvidos. 
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Art. 15º Constituem anexos deste edital: 

I - Relação de Vagas por Curso;  

II – Ementários das disciplinas e requisitos para inscrição; 

III- Modelo de plano de aula; 

 IV – Ficha de Inscrição; 

 

Art. 16º  Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados pela 

Comissão do Processo Seletivo para Docentes. 

 

Art. 17º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Toledo, 20 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Ildo Bombardelli 

Diretor da Faculdade Assis Gurgacz 

FAG TOLEDO. 
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ANEXO I  
 
 
 

RELAÇÃO DE VAGAS POR CURSO 
 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

CC17406 Cálculos Trabalhistas e Escrituração Contábil -  36h 

CC17602 Normas Contábeis 72h 

CC17603 Controladoria 72h 

CC17703 Contabilidade Avançada 72h 

CNT804 Contabilidade Internacional 72h 

 

CURSO : Gestão Financeira 

TGF403 Mercados de Capitais e de Futuros 36h 
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ANEXO II 
 

EMENTÁRIOS DAS DISCIPLINAS E REQUISITOS PARA 
INSCRIÇÃO 

 

CURSO: Ciências Contábeis 
  
Disciplina : CC18406- Cálculos Trabalhistas e Escrituração Contábil -  80h 
Requisito mínimo: Pós-graduação lato sensu concluída; 
Experiência na  área profissional : mínimo 3 anos 
  
Ementa da disciplina: Operações e Sistema computacional envolvendo o registro e 
cálculo da folha de pagamento, as contribuições sociais, e obrigação relacionadas 
ao departamento pessoal. Folha e Operações com pessoal. 
  
  
Disciplina : CC17602- Normas Contábeis- 72h 
Requisito mínimo: Pós-graduação lato sensu concluída; 
Experiência na  área profissional : mínimo 3 anos 
  
Ementa da disciplina: 
Harmonização Contábil Internacional. Organismos Contábeis Internacionais e 
Nacionais. Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade. Demonstrações 
Contábeis no Padrão Internacional. Adoção inicial das IFRS. Políticas contábeis, 
mudança de estimativas e retificação de erro. Evento subsequente. Tributos sobre o 
lucro. Benefícios e empregados. Subvenção e Assistência Governamental.  Custos 
de Empréstimos. Divulgação entre partes relacionadas. Demonstrações individuais, 
consolidadas, separadas, combinadas, intermediárias. Resultado por ação. 
Pagamento baseado em ações. Informação por segmento. Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas. 
  
  
Disciplina : CC17603        Controladoria         72h 
Requisito mínimo: Pós-graduação lato sensu concluída; 
Experiência na  área profissional : mínimo 3 anos 
  
Ementa da disciplina: 
Conceitos das Atividades da Controladoria e às funções do Controller, Gestão 
Empresarial Crenças, Valores, Filosofia, e Missão da Empresa. O modelo de gestão 
e o processo de gestão. Planejamento Estratégico. Sistema de informação de 
Controladoria. Orçamento Empresarial. Análise e interpretação do Orçamento 
Empresarial. 
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Disciplina : CNT803     Contabilidade Avançada 72h 
Requisito mínimo: Pós-graduação lato sensu concluída; 
Experiência na  área profissional : mínimo 3 anos 
  
Ementa da disciplina: 
Avaliação de Investimentos pelo Método Equivalência patrimonial. Consolidação das 
Demonstrações Financeiras: Aspectos teóricos, consolidação das demonstrações 
financeira, participação de acionistas minoritários, tratamento contábil do ágio e 
deságio, provisão de perdas, notas explicativas. Combinação de negócios: Contexto 
Internacional, Protocolo de Justificação, Formação do Capital, Instrumentos de 
Alteração Contratual nos processos de fusão, cisão, incorporação e extinção 
societária. Avaliação de Investimentos em Participações Societárias. Reavaliação de 
Ativos de acordo com a lei 11.638/2007. Noções de Reestruturação Societária e 
Consolidação de Balanços.  
  
  
Disciplina : CNT804         Contabilidade Internacional       72h 
Requisito mínimo: Pós-graduação lato sensu concluída; 
Experiência na  área profissional : mínimo 3 anos 
  
Ementa da disciplina: 
Estudo da contabilidade internacional, padrões internacionais de contabilidade e 
auditoria. Estabelecimento de relações entre as normas internacionais (FRS) e 
normas brasileiras, adoção inicial das normas internacionais e do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC. Conversão de transações e balanços em moeda 
estrangeira. Práticas de Governança Corporativa de Acordo com a Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. Demonstrações Contábeis em Ambiente Internacional. 
  

 

CURSO : Gestão Financeira 
  
Disciplina : TGF403          Mercados de Capitais e de Futuros    36h 
Requisito mínimo: Pós-graduação lato sensu concluída; 
Experiência na  área profissional : mínimo 3 anos 
  
Ementa da disciplina: 
Estudo da estrutura atual do sistema financeiro nacional e principais instituições 
financeiras. A política monetária e indexadores financeiros. Os títulos e valores 
mobiliários de renda fixa e renda variável. O mercado acionário, primário e 
secundário. Bolsas de mercadorias. Mercados futuros. Análise fundamentalista e 
técnica. Gestão de carteira de investimentos. 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DO  PLANO DE AULA  
 

 

 

Professor(a):  

Duração da atividade:  

Conteúdos:  

Disciplinas envolvidas:  

Objetivo Geral: 

Objetivos específicos: 

Conteúdo programático: 

Metodologia  (vídeos, dinâmicas, aula expositiva...) 

Avaliação: 

Bibliografia: 
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ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

 

 

2. Identificação  

Nome Completo:  
 

Data de Nascimento Local de nascimento (Cidade/UF/País):  
 

 

Nacionalidade:    

Nome Completo do Pai:  

Nome Completo da Mãe:  

3. Endereço 

Endereço (logradouro/número/complemento):  

Bairro:  Cidade/Estado/País:  

CEP:  Telefone: (  ) Celular: (  ) 

E-mail:   

4. Documentos Pessoais 

Cédula de Identidade (RG):  Data da Emissão:  Órgão Emissor UF:  

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE):  Data da Emissão:  Data de Validade:  

Passaporte:  
Visto (Temporário 
Permanente):  

Data do Visto:  
Prazo do Visto (em 
dias):  

CPF:  Certificado Militar:  Data de Emissão:  

Título Eleitoral:  Data da Emissão:  Seção:  Zona:  Localidade:  

5. Informações Acadêmicas  

Graduação 

Nome Completo da Instituição de Ensino Superior:  

Localidade/UF/País:  

Título Grau Obtido (exatamente como consta/constará no diploma):  

Pós-Graduação (lato sensu ou stricto sensu)  

Nome Completo da Instituição:  

Localidade/UF/País:  Data d Emissão do Diploma:  

Título Grau Obtido (exatamente como consta/constará no diploma):  

Título do Trabalho Defendido:  

Nº  

Vaga pretendida:  

Horários disponíveis para atuação:  
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Nome do Orientador:  
 


