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OFERTA DE VAGA
A UNIVÁS, por meio da Coordenação do Mestrado em Educação (ME), vinculada a PróReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, estará recebendo, no período de 8 de janeiro a 27
de janeiro de 2018, currículos impressos, exclusivamente no formato do LATTES e
atualizados, de professores doutores já vinculados à Instituição ou não, interessados em
contatos posteriores para futura seleção objetivando o preenchimento de vagas
eventualmente disponíveis no Mestrado em Educação e com colaboração à Graduação.
É necessário possuir o título de Doutor em Educação ou áreas afins, há mais de dois anos
e já ter orientado Tese de Doutorado, Dissertação de Mestrado, trabalhos finais do lato
sensu, ou TCCs, IC, etc., conforme Normas de Credenciamento vigentes no ME em
atendimento ao Documento da Área Educação/CAPES.
A produção intelectual indicada no currículo deve ter consonância com uma das duas
Linhas de Pesquisa do ME e que podem ser identificadas no site:
http://www.univas.edu.br/me/menu/pagina.asp?text=41, bem como atender aos critérios
do Qualis Livro e Qualis Periódicos da Área Educação.
..
Em eventual proposta de contratação, é necessário ter disponibilidade de 40 horas
semanais com dedicação mínima de 30 horas ao Mestrado em Educação. A legislação
vigente da CLT é a relação de trabalho a ser observada.
Serão apreciados os currículos entregues pessoalmente na secretaria de Pós-Graduação
Stricto Sensu até 27/01/2018 e/ou postados nos correios (via SEDEX) até 26/01/2018.
Endereço para envio:
Univás – Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu
Av. Pref. Tuany Toledo, 470
Bairro Fátima I
Pouso Alegre – MG
CEP: 37554-210
Finalmente, informamos que o disposto no presente edital tem o objetivo de formar
cadastro de currículos para futura seleção, razão pela qual o envio do referido documento
não significa a promessa ou certeza da contratação do docente, nem mesmo limita
eventual escolha àqueles recebidos pela instituição.

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PROPPES)
Av. Pref. Tuany Toledo, 470 – Fátima I – Pouso Alegre/MG – CEP: 37550-000 – Fones: (35) 3449-9231

