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Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados - TDS 

Processo Seletivo para Contratação de Professores Extra-Carreira 
  

 
O Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados (TDS) da FGV-EAESP abre processo 
seletivo para a contratação de professores extra-carreira (remuneração por hora aula 

ministrada no semestre). 
 

 
1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO 
Para participar do processo seletivo, o (a) candidato (a) deverá apresentar: 

 Título de doutor em Administração ou áreas afins ao TDS em curso credenciado. 
Serão aceitos também doutorandos matriculados em cursos credenciados, que já 

tenham feito o exame de qualificação; 
 Experiência no ensino da sua área de especialização (Administração de TI, Estatística, 

Matemática, Ciência da Computação, Pesquisa Operacional e áreas correlatas a 

Tecnologia, Ciência de Dados e Inteligência Artificial). 
 Capacidade de produção de conhecimento (científico ou aplicado) na área. 

 
 
2. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

O (a) s professore (a) s selecionado (a) s para contratação receberão a classificação de 
Professor Extra Carreira, com a remuneração mensal correspondente, e terão direito a 

benefícios como plano de saúde, previdência privada, vale alimentação, desconto em 
livraria, entre outros. A escola oferece oportunidades de atuação em pesquisa e em cursos 
de extensão. 

 
 

3. PROCESSO E PRAZO PARA INSCRIÇÕES  
O(a) candidato(a) deverá manifestar seu interesse por e-mail ao departamento 
(TDS@fgv.br), enviando os seguintes arquivos anexos (formato pdf):  

 Carta de motivação (máximo 1 página); 
 Currículo (máximo 4 páginas) que descreva sua experiência profissional, didática e 

de produção acadêmica, com link para o CV Lattes; 
 Históricos escolares e diplomas (graduação e pós-graduação).  

 

As inscrições estarão abertas de 17 de fevereiro a 31 de março de 2020 e as informações 
deverão ser encaminhadas UNICAMENTE ao e-mail do departamento. O Processo de 

inscrição e de seleção é CONFIDENCIAL. 
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4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 
 1ª etapa: Análise da documentação enviada pelos candidatos pela comissão de 

seleção; 
 2ª etapa: Entrevista e/ou prova didática (em Inglês) para os candidatos classificados 

na primeira etapa.  
 
 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Serão considerados os seguintes critérios no processo de escolha: 

 Experiência profissional, acadêmica e didática; 
 Fluência para lecionar em Inglês; 
 Potencial de contribuição à instituição e de cumprimento de metas para evolução na 

carreira; 
 Inserção e reconhecimento na comunidade acadêmica ou profissional, com 

publicações na sua área de especialização; 
 Abertura para uso de novas metodologias e ferramentas de aprendizagem. 

 

 
 

6. RESULTADO FINAL 
Após a segunda etapa da avaliação, a banca selecionará como aprovados os candidatos 
que alcançarem o melhor desempenho, os quais serão convocados de acordo com a 

necessidade do departamento. O resultado deste processo seletivo é válido por 2 anos. 
 

O relatório final deste processo seletivo será validado após homologação do Conselho de 
Gestão Acadêmica da EAESP 
 

 
 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.  
 

 
 
 

Prof. Eduardo H. Diniz 
Chefe do Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados 

FGV-EAESP 
 


