
 

Edital 010/21 – DG                                                                      Apucarana, 07 de julho de 2021. 

Processo Seletivo para contratação de docentes 

 A FAP – Faculdade de Apucarana, comunica a abertura de processo seletivo 
referente contratação de professores para o curso de Bacharelado em Sistemas de 
Informação, a realizar-se sob as seguintes condições:  
 
1. Número de Vagas: 01 (três) 
 
2. Disciplinas:  SISTEMAS OPERACIONAIS 

TESTE SOFTWARE 
 

3. Área de Formação e Titulação: Os candidatos deverão ser graduados em Sistemas de 
Informação, Ciência da Computação e/ou áreas afins, com especialização e experiência na área 
de conhecimento da disciplina. 

 
4. Titulação Requerida: A titulação acadêmica mínima requerida dos candidatos é de 

especialista.  
 
5. Provas: O processo seletivo constará de:  
 

• Prova de Título;  
• Prova Didática sobre o tema designado, com duração mínima de 20 (vinte) e máxima 

de 30 (trinta) minutos.  
 
As provas serão conduzidas por uma Banca, formada por professores e colaboradores da FAP.  
 
6. Período e Local de Inscrição: Os interessados poderão inscrever-se no período de 07/07/21 

a 11/07/2021, bastando para isso enviar o seu currículo (com comprovantes dos diplomas 
de graduação e de pós-graduação) para:  

• Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação;  
• E-mail: deverson.rando@fap.com.br 
• Tel.: (43) 3033-8900.  
• Contato: Prof. Me. Déverson Rogério Rando 

 
Os candidatos serão comunicados por e-mail se tiveram as suas inscrições aceitas ou não.  
 
7. Datas de Realização do Processo Seletivo: As provas serão realizadas no dia 13 de julho de 

2021, a partir das 18:00 horas nas dependências da FAP, situada na Rua Osvaldo de Oliveira, 
600, Jardim Flamingos, Apucarana, PR, de acordo com o horário a ser publicado em edital. O 
não comparecimento na data e horário estabelecidos pela Banca implicará na desclassificação 
imediata do candidato. 

8. Resultado: O resultado do processo seletivo será comunicado aos candidatos após 
discussão entre os componentes da banca do resultado anunciado não caberá qualquer 
recurso ou pedido de revisão.  

 
 

Prof. Dr. Lisandro Rogério Modesto 

Diretor Geral 

 Prof. Ms. Déverson Rogério Rando 

Coord. Curso de Sistemas de Informação 

  


