
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DO QUADRO PRINCIPAL 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE - 2016 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC-Rio 

 
 

O Departamento de Geografia e Meio Ambiente do Centro de Ciências 
Sociais, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro faz saber que 
estão abertas as inscrições para a Seleção de Docente, visando ao 
preenchimento de uma (01) vaga de Professor do Quadro Principal, na área de 
Geografia Humana. 
 
1. Das atribuições do cargo: 
O candidato aprovado será contratado no regime de 40 horas semanais, na 
categoria funcional compatível com sua qualificação e experiência, para dedicar-
se às seguintes atividades: 
 
a) docência, incorporando ensino e orientação acadêmica, na Graduação e na 
Pós-Graduação; 
 
b) pesquisas vinculadas ao Programa de Pós-Graduação do Departamento de 
Geografia, a elaboração de textos para publicação em revistas especializadas 
ou livros, a participação em conselhos editoriais ou científicos, a apresentação 
de trabalhos em congressos e a realização de traduções de reconhecido valor 
técnico-científico; 
 
c) extensão acadêmica, incluindo práticas acadêmicas de natureza educativa, 
cientifica ou tecnológica, como cursos e projetos voltados para a comunidade;  
 
d) administração, referindo-se a atividades de chefia, coordenação e à 
participação de reuniões colegiadas, assim como cargos de gestão; 
representação diversos, eleitos ou não eleitos, na estrutura funcional da 
universidade. 
 
2. Dos requisitos para o cargo: 
a) O candidato deve possuir diploma de curso de graduação plena em Geografia, 
obtido em curso realizado em instituição oficial ou reconhecida de ensino 
superior, conforme Lei Estadual nº 5.343 de 08 de dezembro de 2008;  
 
b) título de Doutor em Geografia ou Geografia Humana, obtido em curso de pós-
graduação credenciado pelos órgãos competentes em âmbito nacional, ou 
obtido no exterior, desde que o tenha revalidado no país, em conformidade com 
as normas vigentes, conforme Lei Estadual nº 5.343 de 08 de dezembro de 2008; 
 
b)  produção acadêmica dos últimos cinco anos na área do concurso; 
 
c) ter comprovada experiência na área de formação de professores de Geografia 
e prática docente nos ensinos fundamental e médio, nessa mesma área; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
 



e) estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo; 
 
f) se estrangeiro, possuir carteira de identidade de estrangeiro ou Passaporte 
com visto permanente no País, nos termos da Emenda Constitucional nº 11/96 
e do inciso I, art.37 da Constituição Federativa do Brasil de 1998. 
 
3. Da inscrição: 

3.1. O período de inscrição estende-se de 04/01/2016 a 19/02/2016, podendo 
ser realizada:  

 
a) pessoalmente, na Secretaria do Departamento de Geografia e Meio 
Ambiente, das 09h às 12h e das 14 h às 17 h, à Rua Marquês de São 
Vicente, 225, sala 411F, Prédio Frings, 4o Andar - Gávea - Rio de 
Janeiro/RJ; 
 
b) por terceiro, mediante procuração simples acompanhada de cópia do 
documento de identidade do procurador, no mesmo local e horário; 
 
c) por via postal (SEDEX) – postada até 12/02/2015. 
Endereço para inscrição: Departamento de Geografia e Meio Ambiente - 
Rua Marquês de São Vicente, nº 225, sala 411F - Gávea - Rio de 
Janeiro/RJ. CEP 22453-900. 
 

3.2. Relação dos documentos a serem apresentados: 
a) ficha de inscrição contendo nome, endereço, e-mail, telefones (fixo e 
celular) a ser preenchida na secretaria do Departamento de Geografia e 
Meio Ambiente; 
 
b) cópia do documento de identidade e do CPF; 
 
c) comprovante do grau de doutor e de graduação na área especificada. 
Em caso de apresentação de diplomas obtidos no exterior, os mesmos 
deverão estar revalidados em instituições credenciadas no país; 
 
d) Curriculum Vitae atualizado (três cópias), apresentado na Plataforma 
Lattes (modelo CNPq). Do candidato aprovado, será exigida a 
comprovação da titulação (inclusive experiência profissional, publicações, 
participações em eventos, etc) constante na plataforma Lattes. Caso não 
haja comprovação, o candidato terá sua aprovação anulada; 
 
e) é vedada a inscrição condicional; 
 
f) a homologação das inscrições será feita pela Comissão Examinadora. 
As inscrições em desacordo com o previsto neste edital, com 
documentação incorreta ou incompleta, não serão homologadas, ficando o 
candidato impedido de continuar o processo de seleção. O candidato será 
cientificado por e-mail, em data anterior ao dia determinado para o Sorteio 
dos Pontos da Prova de Aula, do deferimento ou do indeferimento de sua 
inscrição.  

  



4. Da seleção: 
O Processo Seletivo compreenderá 03 (três) fases; todas eliminatórias, cuja nota 
mínima é 7,0 (sete): 
 

4.1. Análise da documentação apresentada na inscrição (não gera nota, mas 
é eliminatória) 

 
4.2. Prova de Aula 

a) será pública, consistindo de apresentação oral em 
português, sobre assunto constante do ponto sorteado com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, tendo duração de 
50 (cinquenta) a 60 (sessenta) minutos; 

b) para o sorteio do ponto, a Comissão Examinadora utilizar-
se-á da lista contida no ANEXO 2; 

c) cada candidato sorteará o respectivo ponto, cabendo à 
Comissão Examinadora definir por escrito os horários de 
sorteio, visando a assegurar que todos os candidatos tenham 
o mesmo tempo para preparação da aula; 

d) os candidatos não poderão assistir à aula ministrada por 
outro concorrente;  

e) a Comissão Examinadora observará se o candidato 
demonstra boa capacidade de comunicação, atualização, 
profundidade de conhecimento e precisão no domínio do tema 
sorteado, além de fluência, correção de linguagem e se atende 
aos aspectos didáticos adequados; 

f) o Departamento de Geografia e Meio Ambiente 
disponibilizará equipamento de datashow para as provas de 
aula; caso o candidato necessite de outro tipo de equipamento, 
compete ao mesmo providenciar os recursos que pretenda 
utilizar na prova de aula; 

g) o grau obtido pelo candidato será calculado a partir da média 
aritmética das notas atribuídas pelos três avaliadores que 
compõem a Comissão Examinadora. 

4.3. Entrevista 

a) consiste de questionamentos acerca de seus projetos de 
pesquisa realizados, em andamento e futuros, da experiência 
docente e de sua perspectiva acerca da possível participação 
no quadro docente do Departamento de Geografia e Meio 
Ambiente da PUC-Rio.  

 

4.4. Julgamento de Títulos e trabalhos 

a) a pontuação atribuída ao candidato estará baseada nos 
Quadros A, B, C, D, E, F e G do ANEXO 1; 



b) somente serão considerados títulos e trabalhos que estejam 
vinculados à área de conhecimento de que é objeto o Exame 
de Seleção; 

c) o grau obtido pelo candidato no julgamento de títulos e 
trabalhos será calculado a partir da divisão por 100 da 
pontuação total por ele obtida através da soma dos pontos 
conseguidos nos quadros de A até G. 

 
5. Da Média Final do candidato: 
Cada examinador calculará a média dos candidatos através da média aritmética 
entre as três notas (Prova de Aula, Entrevista, Julgamento de Títulos e 
trabalhos). A Média Final do candidato será a média aritmética das médias por 
examinador. 

 

6. Da aprovação na seleção: 
Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 
(sete). 

 

7. Da classificação final: 
O candidato que obtiver a Média Final mais alta será considerado o primeiro 
colocado. Em caso de empate, o critério para escolha será o seguinte: 

a) maior média na Prova de Aula; 

b) maior média no Julgamento de Títulos e trabalhos; 

c) maior média na Entrevista. 

   

8. Do Cronograma: 
O calendário definido para a seleção é o seguinte: 
 

a) Divulgação dos membros da Comissão Examinadora: 16/02/2016 

b) Sorteio dos pontos para Prova de Aula: início em 23/02/2016, a partir das 
10h (a ordem do sorteio será feita com base na lista de inscrição e cada 
candidato será avisado pela Secretaria do departamento, com antecedência 
de, pelo menos, 24 horas antes do sorteio) 

c) Prova de Aula: início em 24/02/2016, a partir das 10h  

d) Entrevistas: início em 26/02/2016, a partir das 10h 

e) Divulgação do Resultado Final: em 29/02/2016, até às 17h. 

 
9. Das disposições finais: 
a) Será excluído do processo de seleção, em qualquer de suas etapas, o 
candidato que: 

− durante a realização  da prova for surpreendido utilizando-se de qualquer 
meio fraudulento, ou for responsável por falsa identificação pessoal; 

− faltar ou chegar após o  horário registrado pela Comissão Examinadora 
como de efetivo início de qualquer uma das fases da seleção; 



− comportar-se de modo a perturbar a realização  das provas, causando 
evidente prejuízo aos demais candidatos; 

− preencher com dados incorretos ou ilegíveis, a Ficha de Inscrição. 

 

b) Segundo as normas de carreira docente vigentes na PUC-Rio, o candidato 
selecionado cumprirá um período probatório de até cinco anos, durante os quais 
terá um contrato de professor de vínculo extraordinário (não permanente). A 
passagem para o Quadro Principal em definitivo ocorrerá mediante avaliação do 
desempenho acadêmico do contratado tanto pelas comissões internas do 
Departamento de Geografia e Meio Ambiente quanto as de outras instâncias 
acadêmicas da IES. 

 
10. Das disposições gerais: 
A inscrição de que trata o presente instrumento implica o conhecimento e a 
aceitação das condições aqui estabelecidas, a respeito das quais o candidato 
não poderá alegar desconhecimento. A decisão da banca é irrecorrível. Não será 
fornecido qualquer documento comprobatório de classificação ao candidato, 
valendo apenas o resultado final homologado pelas instâncias competentes e 
divulgado pelo Departamento Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio na data 
divulgada neste edital. 



ANEXO I 
 
 
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E TRABALHOS DO 
CONCURSO PARA VAGA DE PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFIA 
 
 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS:  
 

1. Deverá ser respeitada a pontuação máxima de cada quadro. 

2. O grau atribuído ao candidato no julgamento de títulos e trabalhos será 
calculado dividindo-se por 100 a pontuação total correspondente à soma dos 
valores obtidos nos quadros de A a G, que se seguem. 

 
 
 
QUADRO A – QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 
(Pontuação Máxima: 130 pontos) 
 
 
 

Especificação  Pontuação 
Unitária 

No. de 
Títulos 

Pontuação 
Atribuída 

Diploma de Graduação plena    (máximo: 2) 10   

Certificado de Especialização    (máximo: 2) 5   

Diploma de Mestrado                 (máximo: 1) 30   

Diploma de Doutorado               (máximo: 1) 60   

Comprovante de Pós-Doutorado (máximo: 2) 10   

Portador de Bolsa de Produtividade de 

Pesquisa do CNPq ou assemelhada de 

agências de fomento 

30   

Pontuação do Candidato no Quadro A  

 
 



QUADRO B – PRODUÇÃO ACADÊMICA  
(Pontuação Máxima: 350 pontos) 
 
 

Especificação  Pontuação 
Unitária 

Nº de 
Produções 

Pontuação 
Atribuída 

Artigo publicado em periódico Internacional / 
Nacional 

40   

Artigo publicado em periódico de circulação 
restrita (regional, estadual, institucional) 

10   

Livro indexado 80   
Capítulo de livro indexado 30   
Organização / apresentação de livro 
indexado 

10   

Prefácio / verbete de livro indexado 10   

Orelha / 4a capa de livro indexado 5   
Trabalho completo em Anais de Congresso 
Internacional / Nacional 

20   

Trabalho completo em Anais de Congresso 
Regional / Estadual / Institucional 

10   

Resenha 5   
Tradução de livro (científico ou literário) 40   
Tradução de capítulo de livro (científico ou 
literário) 

10   

Projeto de pesquisa validado 
institucionalmente 

20   

Filme, gravação musical, vídeo, software ou 
meio de multimídia, artístico ou de 
divulgação científica, devidamente 
registrado. 

20   

Material didático publicado por editora 20   
Artigo ou entrevista em jornal ou revista de 
grande circulação 

5   

Pontuação do Candidato no Quadro B  

 



QUADRO C – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E REUNIÕES TÉCNICO-
CIENTÍFICAS 
(Pontuação Máxima: 90 pontos) 
 
Especificação  Pontuação 

Unitária 

Número de 

Participações 

Pontuação 

Atribuída 

Conferência / Palestra em Congresso 

Internacional / Nacional 

15   

Conferência / Palestra em Congresso 

Regional / Estadual / Institucional 

10   

Resumo de trabalho em anais de 

Congresso Internacional / Nacional 

10   

Resumo de trabalho em anais de 

Congresso Regional / Estadual / 

Institucional 

5   

Apresentação de trabalho (comunicação 

oral, poster, painel) em Congresso 

Internacional / Nacional 

10   

Apresentação de trabalho (comunicação 

oral, poster, painel) em Congresso 

Regional / Estadual / Institucional 

5   

Organização de evento científico 

internacional 

20   

Organização de evento científico nacional 10   

Participação de comissão científica de 

Congresso Internacional 

15   

Participação de comissão científica de 

Congresso Nacional 

10   

Pontuação do Candidato no Quadro C  

 
 



QUADRO D – ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS 
(Pontuação máxima: 50 pontos) 
 
 

Especificação  Pontuação 
Unitária 

Número de 
Produções 

Pontuação 
Atribuída 

Participação em corpo editorial de 

periódico internacional 

10   

Participação em corpo editorial de 

periódico nacional 

5   

Assessoria científica a instituição de 

fomento ao ensino e/ou à pesquisa 

10   

Parecerista ad-hoc em agências de 

fomento ao ensino e/ou à pesquisa 

5   

Parecerista ad-hoc em periódico 

internacional 

5   

Parecerista ad-hoc em periódico 

nacional 

3   

Parecerista ad-hoc de congressos e 

avaliador de PIBIC, extensão ou  mostra 

de graduação 

3   

Participação em Conselho do Sistema 

Oficial Público de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura (por período) 

5   

Participação em Banca de doutorado ou 

livre-docência 

3   

Participação em Banca de mestrado e de 

qualificação de doutorado 

2   

Participação em Banca de monografia de 

especialização e graduação 

1   

Participação em Banca de seleção de 

mestrado e doutorado 

1   



Participação em Banca de admissão à 

carreira docente ou cargo público 

3   

Título obtido em concurso de livre-

docência 

10   

Aprovação em concurso público para 

nível superior 

5   

Prêmios e títulos honoríficos atribuídos 

publicamente por instituição acadêmica 

(desde que relativos a atividade de 

ensino, pesquisa e extensão) 

 

5 

  

Participação como conselheiro(a) de 

Conselhos Profissionais e/ou de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Cultura 

5   

Pontuação do Candidato no Quadro D  

 
 
QUADRO E – ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 
(Pontuação máxima: 50 pontos) 
 
 

Especificação  Pontuaç
ão 
Unitária 

No. de 
Orientaçõ
es 

Pontuaçã
o 
Atribuída 

Orientação de tese de doutorado 25   

Orientação de dissertação de mestrado 15   

Orientação de monografia de conclusão de 

especialização 

5   

Orientação de monografia de conclusão de 

graduação 

5   

Orientação de bolsistas de graduação 

(iniciação científica, extensão, iniciação à 

docência, monitoria, estágio) (por período 

letivo) 

 

2 

  

Pontuação do Candidato no Quadro E  



 
 
QUADRO F – EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO 
(Pontuação máxima: 280 pontos) 
 

Especificação  Pontuação 
Unitária 

Quantidade Pontuação 
Atribuída 

Disciplina ministrada na pós-graduação 

stricto-sensu (por período letivo) 

20   

Disciplina ministrada na pós-graduação 

lato-sensu (por período) 

15   

Disciplina ministrada na graduação (por 

semestre) 

10   

Disciplina / Curso de extensão (30 

horas ou mais) 

5   

Disciplina / Curso de extensão (com 

menos de 30 horas) 

3   

Monitoria exercida (por período letivo) 2   

Experiência no magistério da educação 

básica, em instituição oficial (por ano) 

10   

Pontuação do Candidato no Quadro F  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO G – ATIVIDADES DE GESTÃO NO SISTEMA OFICIAL E BOLSAS 
USUFRUÍDAS 
(Pontuação máxima: 50 pontos) 
 

Especificação  Pontuação 
Unitária 

Número de 
Atividades 

Pontuação 
Atribuída 

Coordenação de programa de pós-

graduação stricto-sensu (por biênio) 

10   

Coordenação de curso de pós-

graduação lato-sensu (por biênio) 

5   

Coordenação de curso de graduação 

(por biênio) 

5   

Reitoria, Vice-Reitoria, Sub-reitoria ou 

Pró-reitoria,  

20   

Diretoria de Centro Setorial, Direção de 

Unidade Acadêmica, Vice-Direção de 

unidade acadêmica (por biênio) 

15   

Direção / Vice-Direção de instituição de 

ensino básico (por biênio) 

10   

Chefia de departamento acadêmico ou 

administrativo em instituição de ensino 

superior (por biênio) 

10   

Bolsas usufruídas (concedidas por 

agências oficiais de fomento à ciência, 

cultura ou tecnologia) (por ano) 

5   

Pontuação do Candidato no Quadro G  

 
 
  
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 
 
PONTOS PARA A PROVA DE AULA 
 
 

1 – Meio Ambiente e Sustentabilidades: questões para a análise geográfica 

 

2 - A Geografia das Redes e seus Fluxos no Espaço Mundial Contemporâneo 

 

3 - A Geografia Política e seu Contexto Institucional 

 

4 - Território e Poder na Geografia Política Contemporânea 

 

5 - O Estado e as suas Políticas Territoriais como Instrumentos de Gestão 

 

6 - Estado, Movimentos Sociais e Transformações Territoriais 

 

7 - O Espaço Produtivo na Economia Contemporânea: produção, comércio e 

circulação 

 

8 – As Dinâmicas Espaciais como Reflexo da Logística dos Territórios 

 

9 - Geografia da População: abordagens conceituais atuais 

 

10 - Estrutura Agrária e Relações Sociais no Campo 

 

11 - Dinâmica Demográfica e suas Perspectivas Teóricas: as tendências dos 

fluxos migratórios 

 

12 - Da Urbanização à Metropolização do Espaço: novas morfologias e novos 

conteúdos das cidades 

  

13 - O Uso do Solo Urbano e suas Teorias Explicativas 

 

14 - A Geografia na Escola Básica: percursos para a autonomização discente 

 

15 - O Ensino de Geografia e a Educação Geográfica: conexões entre a escola 

básica e o cotidiano social 


