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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DOUTOR ASSISTENTE (40 HORAS) 

DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO EDU 01/2015 

 

 

1. APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO 
 

O Departamento de Educação da PUC-Rio, instituição de reconhecida qualidade nas áreas de 

pesquisa educacional, pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), especialização e 

graduação, abre Processo de Seleção para contratação de Professor Assistente com Doutorado. 

O/a candidato/a a ser selecionado/a deverá estar em condições de participar do conjunto de 

atividades do Departamento, contribuindo para a manutenção e o aperfeiçoamento da produção 

deste Departamento em suas diversas áreas de atuação. Esperam-se dos candidatos as seguintes 

características: 

 

a) Publicações em veículos qualificados da área de educação e áreas afins; 

b) Potencial de contribuição para a internacionalização do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da PUC-Rio; 

c) Experiência na Educação Básica; 

d) Experiência em pesquisa educacional; 

e) Contribuição para a renovação do corpo docente do Departamento de Educação da PUC-

Rio, com potencial para atuação ao longo das próximas décadas. 

f) Criatividade e rigor no planejamento de projetos de pesquisa. 

  

 

2. CARACTERÍSTICAS DA CHAMADA DE SELEÇÃO EDU 01/2015 
 

A seleção será feita para preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor Doutor, nível Assistente 

na PUC-Rio, 40 horas, Dedicação Exclusiva, para atuar na seguinte área: 

 

 DIDÁTICA, CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

3. INSCRIÇÃO 
 

A inscrição poderá ser realizada, no período de 02 de Fevereiro de 2015 a 30 de Abril de 2015, 

de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h, na secretaria do Departamento de 

Educação, situada à Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea – Rio de Janeiro, 10
o
 andar do 

Prédio Cardeal Leme, sala 1049L, ou poderá ser postada por correio, via Sedex, para o endereço 

acima, até dia 24 de Abril de 2015. 
 

OBS. 

A PUC-Rio estará em recesso entre os dias 20 e 24 de Abril, portanto, durante esses dias, a 

Secretaria do Departamento de Educação estará fechada. 
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3.1. Taxa de Inscrição 

 

O valor da inscrição é de R$ 100,00 (cem Reais). O pagamento deve ser feito através de depósito 

bancário (Banco Itaú, Agência 1108, Conta Corrente 21210 – 9). 

 

O requerimento de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico www.edu.puc-rio.br 

ou na Secretaria do Departamento de Educação da PUC-Rio.  

 

 

3.2. Documentação  

 

A documentação exigida no ato da inscrição é a seguinte: 

 

a) Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido. 

 

b) Cópia da Carteira de Identidade. Em caso de estrangeiro, cópia da carteira de 

identidade de estrangeiro ou passaporte com visto permanente. 

 

c) Cópia do Diploma de Doutorado, obtido ou revalidado em instituição reconhecida no 

país ou documentação equivalente expedida pelo Programa de Pós-Graduação pelo qual 

se doutorou. Será aceita inscrição de candidatos em fase de conclusão de Doutorado e sua 

inscrição será efetivada mediante apresentação, até o dia 13 de maio de 2015, de 

documentação que comprove aprovação na defesa de Tese de Doutorado. 

 

d) Projeto de Pesquisa, em cinco vias, a ser desenvolvido na área da seleção, articulado 

com a linha de pesquisa Formação de professores: tendências e dilemas, do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio. 

 

e) Currículum Vitae, em cinco vias, modelo da Plataforma Lattes, impresso, encadernado e 

numerado, incluindo: 

o qualificação acadêmica; 

o experiência profissional, destacando: (i) atividades na Educação Básica; (ii) 

pesquisa e/ou participação em grupo de pesquisa; (iii) experiência em ensino na 

graduação e/ou pós-graduação; 

o apresentação de trabalhos em congressos e reuniões técnico-científicas; 

o publicações de artigos em periódicos qualificados e/ou livros; 

o orientações concluídas ou em andamento.  

 

OBS: 
(i) Deverão ser entregues junto com os currículos os seguintes documentos: 

- Tese de Doutorado (uma via). 

- Cópia das publicações dos últimos seis anos (cinco vias). 

 

(ii) Durante o Processo de Seleção, a Comissão de Seleção poderá solicitar cópias de outros 

documentos eventualmente mencionados no currículo do candidato. 

 

(iii) Após o Processo de Seleção, os candidatos eliminados poderão solicitar, junto à Secretaria 

do Departamento de Educação, as cópias dos documentos entregues. 

 

  

http://www.edu.puc-rio.br/
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4. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

A Comissão de Seleção será composta por 5 (cinco) membros, sendo três deles integrantes do 

quadro docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio e dois deles externos 

ao Programa. Os membros externos serão escolhidos entre profissionais de reconhecida 

competência acadêmica na área de conhecimento objeto desta seleção. 

 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1. O processo de seleção constará de quatro fases: 

a) Análise do Curriculum Vitae 

b) Análise do Projeto de Pesquisa 

c) Conferência  

d) Entrevista 

 

OBS: 

(i) Conferência, de 50 minutos, sobre um dos temas indicados no item 5.2 desta Chamada de 

Seleção, à escolha do candidato. Não haverá interação com o candidato. 

 

(ii) Nenhum candidato poderá assistir à conferência apresentada por outro concorrente.  

 

 

5.2. Temas para a Conferência: 

 

1. O campo da didática no Brasil: questões emergentes na produção acadêmica atual. 

 

2.  Políticas curriculares e práticas pedagógicas no contexto escolar contemporâneo. 

 

3. Trabalho docente e desenvolvimento profissional em contexto de crise do magistério. 

 

4. Didática e formação de professores: as pesquisas na última década. 

 

5. Processo de ensino-aprendizagem na escola: desafios da didática e do estágio curricular 

na formação de professores.  

 

5.3. Na avaliação da Conferência serão considerados: 

 

a) Solidez teórico-conceitual;  

b) Organização didática da apresentação;  

c) Atualidade da bibliografia utilizada; 

d) Qualidade da argumentação. 

 

5.4. Na avaliação global dos candidatos, a Comissão de Seleção se pautará nas características 

gerais especificadas no Item I desta Chamada de Seleção e na avaliação da Conferência, de 

acordo com os critérios acima mencionados.  

 

5.5. As fases (a) Análise do Curriculum Vitae e (b) Análise do Projeto de Pesquisa, do Processo 

de Seleção, são eliminatórias.   
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5.6. A Comissão de Seleção indicará, por maioria de seus integrantes, um/a candidato/a para 

contratação para a área de Didática, Currículo e Formação de Professores. 

 

5.7. De acordo com as normas internas da PUC-Rio, o Processo de Seleção apenas indica o 

candidato, cuja admissão será proposta aos órgãos colegiados da universidade. Cabe à Comissão 

Central de Carreira Docente a emissão do parecer final à solicitação de contratação feita pela 

Comissão de Seleção.  

 

5.8. A Comissão de Seleção poderá decidir, por maioria de seus membros, não indicar nenhum 

dos candidatos inscritos.  

 

 

6. CALENDÁRIO 

 

a) Inscrições: 2 de Fev. a 30 de Abr. de 2015. Postagem, via Sedex, até 24 de Abr. de 2015. 

b) Processo de Seleção: 13 a 15 de Maio de 2015. 

c) Resultado das fases (a) e (b): 14 de Maio de 2015.  

d) Divulgação de dia e hora da Conferência e da Entrevista: 14 de Maio de 2015. 

e) Resultado final: 15 de Maio de 2014. 

 

OBS. 

A PUC-Rio estará em recesso entre os dias 20 e 24 de Abril, portanto, durante esses dias, a 

Secretaria do Departamento de Educação estará fechada. 

 

 

 

7. ASPECTOS NÃO PREVISTOS 

 

Eventuais casos nos quais o texto da presente Chamada de Seleção seja omisso serão dirimidos 

pela Comissão de Pós-Graduação do Departamento de Educação da PUC-Rio. Quando julgar 

pertinente, a Comissão de Pós-Graduação consultará o Colegiado de Professores da Pós-

Graduação em Educação da PUC-Rio. 

 

 

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2015. 

 

 

Alícia Bonamino 

Coordenadora do PPGE/PUC-Rio 

 

Rosália Duarte 

Coordenadora Adjunta do PPGE/PUC-Rio 


