EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES
Retificação em 17/09/15
O CERS Cursos Online torna pública a realização de Processo Seletivo para
contratação de professor, nos termos dispostos no presente Edital.
1.

ENTIDADE REALIZADORA

O processo de seleção é uma iniciativa do Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda
(“CERS CURSOS ONLINE”), sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF nº
08.403.267/0001-06, com sede na Rua Madre de Deus, nº 27, 10º andar, Recife
Antigo, Recife/PE, CEP 50030-906, que possui dentre seus objetos sociais a
promoção de cursos preparatórios para concursos, processos seletivos e cursos de
Pós-Graduação online como modalidades de ensino a distância;
2. DO OBJETO
2.1.
O processo de seleção destina-se à contratação de 12 (doze) novos
professores para composição da equipe do CERS Cursos Online, como prestadores
de serviços educacionais preparatórios, para concursos nas áreas de tribunais,
bancos, polícia, fiscal e concursos para o nível médio em geral.
2.2.

Será selecionado um professor para cada uma das seguintes disciplinas:
a) Direito Administrativo
b) Direito Constitucional
c) Direito do Trabalho
d) Direito Processual do Trabalho
e) Direito Civil
f) Direito Processual Civil
g) Direito Penal
h) Direito Processual Penal
i) Língua Portuguesa
j) Matemática
k) Informática
l) Raciocínio Lógico

2.3. O programa não comporta a seleção de novos professores para as áreas de
carreira jurídica nem para os cursos voltados ao Exame de Ordem/OAB.
2.4.

O processo de seleção abrange todo o território nacional brasileiro.

3. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. O candidato deverá comprovar formação em nível superior na área de
interesse.
3.2. Somente serão considerados os títulos, diplomas e certificados conferidos na
forma da legislação vigente.

3.3.

Cada candidato somente poderá concorrer para uma das matérias elencadas.

3.4. Não obstante não se configurar vínculo de trabalho em sentido estrito, em
função da ausência dos requisitos próprios na relação contratual a ser estabelecida
com o CERS, haverá exclusividade da prestação de serviços educacionais do
professor contratado com o CERS, especificamente para Cursos Online, não podendo
o candidato selecionado prestar serviços ou dar aulas em outros cursos online,
mantendo-se sua livre autonomia para lecionar em cursos presenciais.
3.5. As despesas decorrentes de deslocamento, hospedagem, alimentação para
participação na presente seleção correrão por conta exclusiva do candidato.
3.6.

Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias.

3.7. A participação no Processo de Seleção implica na aceitação total e irrestrita
de todos os seus termos.
4. INSCRIÇÕES
4.1. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico
novotalento.cers.com.br, solicitada entre 00h00 do dia 15/07/15 e 23h59 do dia
30/07/15, obervado o horário oficial de Brasília/DF.
4.2.

A participação é gratuita, não sendo cobrada nenhuma taxa de inscrição.

4.3. No campo indicado na inscrição, será facultado ao candidato anexar
documentos relacionados a sua experiência profissional que julgar necessário, a
exemplo de currículo, certificados e comprovantes de títulos.
4.4. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e
aceita que, caso selecionado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos
requisitos exigidos para o cargo por ocasião da contratação.
5. DAS FASES DA SELEÇÃO
5.1.

PRIMEIRA ETAPA

5.1.1. O candidato deverá gravar um vídeo inédito, especificamente para o processo
de seleção, de até 10 minutos, durante os quais o candidato falará sobre um
conteúdo de sua disciplina de interesse. A temática para este vídeo será de livre
escolha por parte do candidato.
5.1.2. O vídeo deverá ser postado obrigatoriamente no YouTube
(www.youtube.com). O link de acesso deve ser indicado no formulário de inscrição.
5.1.3. Para a gravação do vídeo, é facultada ao candidato a apresentação da aula
com o uso do programa PowerPoint, similares ou outros recursos visuais.

5.1.4. O julgamento dos vídeos da pré-seleção ficará a cargo exclusivo da
Coordenação Pedagógica do CERS Cursos Online.
5.1.5. Serão avaliadas habilidades que vão além do mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, com o intuito
de valorizar a capacidade de raciocínio, além de desenvoltura, carisma e didática.
5.1.6. Serão selecionados até quatro candidatos por disciplina. O resultado da préseleção será divulgado no dia 18 de agosto de 2015 no site do Programa Novos
Talentos (novotalento.cers.com.br).
5.1.7. Os candidatos selecionados na primeira etapa serão contatados através do email ou telefone utilizado no cadastro e terá o prazo de 72hs (setenta e duas horas)
para aceitação, confirmando os dados solicitados, sob pena de ser excluído do
Processo de Seleção.
5.1.8. Os selecionados nesta etapa poderão solicitar à Coordenação Pedagógica
maiores informações sobre remuneração e carga horária, assim como benefícios e
vantagens de ser professor do CERS Cursos Online.
5.2.

SEGUNDA ETAPA

5.2.1. Entre os dias 18 de agosto e 18 de setembro de 2015, os candidatos
selecionados deverão agendar com a Coordenação Pedagógica do CERS Cursos
Online a gravação de uma aula sobre um tema da respectiva disciplina sobre a qual
concorrem, escolhido pelo Diretor Pedagógico e pelo Gerente de Cursos no rol de
assuntos comumente exigidos em concursos públicos.
5.2.2. A aula será ministrada à livre escolha do candidato, em um dos estúdios do
CERS, localizados nas seguintes cidades: Brasília/DF, Curitiba/PR, Recife/PE,
Ribeirão Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Paulo/SP e Vinhedo/SP.
5.2.3. Todas as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para
participação no Processo de Seleção correrão por conta exclusiva do candidato.
5.2.4. Os vídeos com as aulas gravadas pelos candidatos selecionados serão
disponibilizados no hotsite do programa de seleção para julgamento dos
internautas, entre os dias 21 e 30 de setembro de 2015.
5.2.5. Os dois vídeos mais votados de cada disciplina serão selecionados para a
próxima etapa.
5.2.6. No caso de empate nesta fase, os candidatos seguirão juntos para a etapa
final.
5.2.7. O resultado desta etapa será divulgado no dia 05 de outubro.
5.3.

ETAPA FINAL

5.3.1. Os vídeos selecionados na segunda etapa serão avaliados pelos professores
do CERS Cursos Online, da respectiva disciplina, para aprovação final.
5.3.2. Será selecionado até um candidato de cada uma das 12 disciplinas indicadas
neste Edital. O resultado final dos vencedores será divulgado em 20 de outubro de
2015.
5.3.3. Os candidatos ao final selecionados serão convocados no prazo de até 60
(sessenta) dias para celebração do contrato com o CERS Cursos Online; e, uma vez
firmado, passará a integrar a equipe de professores do CERS como prestador de
serviços educacionais.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O CERS CURSOS ONLINE, a seu critério exclusivo, poderá excluir do Processo
de Seleção de professores qualquer participante que proceder de forma desleal,
e/ou utilizar de meios escusos para participar da seletiva e/ou de mecanismos que
criem condições de participação irregular, desleais ou que atentem contra os
objetivos e condições de participação previstas neste Regulamento, ou de forma
considerada ilícita ou contrária aos bons costumes e à ética, ou ainda, caso sejam
apurados indícios de fraudes.
6.2. Os candidatos autorizam a divulgação dos seus respectivos nomes, imagem,
voz, dados biográficos (“Imagem”) vinculados à seleção, sem qualquer ônus ao CERS
CURSOS ONLINE, pelo prazo de até 02 (dois) anos após o encerramento do Processo
de Seleção.
6.3. O participante está ciente que a relação jurídico-comercial estabelecida por
meio eletrônico, no ambiente virtual, está susceptível a oscilações e bugs nos
sistemas, ainda que sejam investidos os melhores esforços e medidas de cautela
para utilização de tecnologia avançada. Por tal razão, o participante declara que o
CERS CURSOS ONLINE não poderá ser responsabilizado por quaisquer das
ocorrências mencionadas, falha técnica de transmissão, problemas de acesso à
Internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam dificultar a
participação do participante.
6.4. O processo de seleção seletiva poderá ser prorrogado, suspenso ou
cancelado, a exclusivo critério do CERS CURSOS ONLINE, a qualquer momento,
através de divulgação no site novotalento.cers.com.br.
6.5. Este Edital está disponibilizado no site novotalento.cers.com.br. Fica sob
responsabilidade dos inscritos acompanhar às retificações do edital.
6.6. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca da Cidade do Recife, Pernambuco,
para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente seletiva.

7. CRONOGRAMA
EVENTOS
Inscrições
Divulgação do resultado da 1ª etapa
Período de gravação de aula
Votação popular
Divulgação do resultado da 2ª etapa
Avaliação dos classificados pela Comissão CERS
Divulgação do resultado final

DATA
15 a 30/07/15
18/08/15
18/08 a 18/09/15
20 a 30/09/15
05/10/15
06 a 19/10/15
20/10/15

