TRABALHE CONOSCO
Vagas em aberto
Prezados (a) candidato (a),
Quer ajudar a transformar vidas, escrever histórias de sucesso e construir uma sociedade mais igualitária, ética e
cidadã? O seu lugar é na UNISUAM! Venha fazer parte do nosso time de colaboradores.
Cabe ressaltar, que todos os currículos serão recebidos pela equipe de Recursos Humanos, avaliados, mas só serão
contatados aqueles que estiverem aderente ao perfil.
Para candidatar-se, basta preencher o formulário no campos abaixo, mencionando no assunto, a vaga pretendida e
uma breve descrição do seu perfil profissional.

*As ofertas das vagas aqui divulgadas poderão ser substituídas, modificadas, e/ou excluídas a qualquer momento.

ÁREA DA DOCÊNCIA
VAGAS EM ABERTO

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo BELEM

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo MG CONTAGEM

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – DUQUE DE
CAXIAS

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – FORTALEZA

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – IGUABA

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – MACEIÓ

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.

UNIDADE

4 horas

Polo – SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – SP CAPITAL

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – SÃO
GONÇALO

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – CENTRO - RJ

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – NILOPOLIS

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

CURSO:EAD
DISCIPLINA

Tutor EAD Presencial –
Atuar como facilitador de processos
pedagógicos junto aos alunos:
Nortear as aprendizagens
individuais, aconselhar e orientar o
processo de aprendizagem, orientar
o processo de comunicação, a
utilização de recursos e o manejo de
equipamentos.

CH APROX.
4 horas

UNIDADE
Polo – SOROCABA

QTD. VAGA

1

FORMAÇÃO
DESEJADA

Conhecimento de
ferramentas
computacionais e
comunicacionais.
Desenvolvimento
das justificativas:
Atividades
pedagógicas; Visão
interdisciplinar;
didática do ensino
superior e
tecnologias
educacionais.

TITULAÇÃO MÍNIMA

ESPECIALIZAÇÃO

ATENÇÃO!
Este processo seletivo docente, visa a formação de cadastro de reserva, logo, não haverá garantia de contratação
imediata para os candidatos inscritos e/ou considerados classificados nas futuras etapas do processo.
Para se candidatar, preencha o formulário disponível em Portal UNISUAM > Oportunidades e Parcerias > Trabalhe Conosco >
Professores, mencionando a disciplina pretendida na breve descrição do seu perfil profissional.

