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SELEÇÃO DE PROFESSOR PESQUISADOR EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

O Departamento de Administração da FEI-São Paulo abre processo seletivo para contratação de UM 

professor em regime de dedicação de 40h semanais. 

 

Atribuições 

O professor contratado terá a seguinte atribuição: ministrar cerca de 8 horas aulas semanais nos cursos 

de graduação, mestrado e doutorado em Administração; desenvolver pesquisa em um dos temas 

descritos abaixo; orientar alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado; contribuir para o 

desenvolvimento da pesquisa e do ensino, trabalhando de forma colaborativa com os demais 

professores do departamento. Espera-se dos candidatos interesse e habilidade para a pesquisa 

acadêmica e que publiquem nas melhores revistas acadêmicas da área. 

 

Qualificações 

Os candidatos devem necessariamente ensinar e pesquisar em uma das seguintes áreas e temas da 

Administração: 

Estudos Organizacionais e/ou Gestão de Pessoas: liderança, gestão estratégica de pessoas, processos 

de gestão de pessoas, gestão por competências, gestão de carreiras, qualidade de vida no trabalho, 

interações sociais nas organizações, poder, relacionamentos intraorganizacionais, culturas e 

identidades em organizações, motivação e satisfação, incentivos e motivação, dentre outros. 

Como alguns dos temas acima são tratados também em outras áreas do conhecimento, a vaga NÃO é 

restrita aos pesquisadores das áreas de Estudos Organizacionais ou de Gestão de Pessoas. Embora 

estas áreas sejam mais aderentes àqueles temas, pesquisadores de outras áreas (e.g., estratégia, 

operações, administração da informação) também são convidados a aplicar, desde que demonstrem 

ter condições de pesquisar em alto nível sobre as temáticas indicadas 

Os candidatos deverão ter doutorado em Administração ou áreas relacionadas (e.g., Economia, 

Educação, Engenharia, Estatística, Psicologia, Sociologia). Devem ser capazes de contribuir para o 

ensino e a pesquisa em alto nível dos cursos de graduação, mestrado e doutorado.  

 

Candidatura (somente via email) 

As inscrições iniciam em 02 de maio de 2018 e se encerram em 16 de maio de 2018. 

Por favor, envie um email para o Prof. William Francini, Chefe do Departamento de Administração 

(ppga@fei.edu.br), indicando no assunto ‘Docente PPGA-FEI’. Anexo ao email, enviar o seguinte: 
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 Carta de intenções (máximo 2 páginas), na qual o candidato expõe seu interesse na posição 

em questão, fornecendo uma breve descrição sobre o porquê de ser qualificado para o cargo 

e sobre seu estilo de ensino, além de descrever como o conteúdo do que leciona é apoiado 

pela pesquisa científica; 

 Súmula curricular (vide modelo - http://www.fapesp.br/5266) destacando sua formação 

acadêmica, experiências de ensino, supervisão de alunos, publicações científicas mais 

relevantes, ‘pipeline’ de pesquisa; e nomes e endereços de email de 2 pesquisadores que 

podem ser contatados para o envio de cartas de referência. 

Os documentos acima serão analisados e alguns candidatos serão selecionados para entrevista e/ou 

aula-teste, quando também deverão apresentar: 

 Cópia de UM trabalho de pesquisa recente (i.e., quase pronto para submissão ou já submetido 

para publicação); e 

 Comprovantes do ‘pipeline’ de pesquisa para os trabalhos em revisão (não é necessário enviar 

comprovante para os trabalhos submetidos, mas que ainda não passaram por uma primeira 

rodada de revisão no periódico). 

 

Cabe destacar ainda que: 

 A não solicitação de alguns documentos durante o processo seletivo não isenta o candidato 

selecionado de ter que apresentar outros documentos (e.g., certificado de conclusão do 

doutorado) na fase de contratação; 

 Para fins de contratação final, o candidato deverá apresentar um memorial com os 

comprovantes de suas realizações acadêmicas; e 

 O enquadramento do docente em algum nível da carreira de magistério da FEI será pautado 

pelos comprovantes apresentados no memorial. 

 

Informações Gerais 

O Centro Universitário FEI é uma instituição confessional fundada em 1941 que conta atualmente com 

12 departamentos e aproximadamente 8.000 alunos. Em seus 77 anos de história, a FEI já formou mais 

de 50.000 profissionais nas áreas de engenharia, administração e ciências da computação. 

A FEI, em seus campi de São Bernardo do Campo e de São Paulo, oferece aos estudantes um ensino 

amplo que abrange tecnologia e gestão apoiado por excelentes instalações que ajudam a criar um 

ambiente adequado para a vida acadêmica e atividades culturais. 

A FEI é uma instituição católica jesuíta dinâmica e altamente seletiva, sob a orientação dos princípios 

cristãos na defesa da fé e na promoção da justiça, da dignidade humana e dos valores éticos. 

Para mais informações, por favor, visitem o site: https://portal.fei.edu.br/  
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