
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

PESSOAL 

 

EDITAL 25 

Em 31 de janeiro de 2020 

 

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO/ÁREA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO / PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO 

 

Inscrições: dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020.  

Horário: 10:00 às 14:00 horas 

Local: Departamento de Fundamentos da Educação – Faculdade de Educação Av. Pasteur, 

250, sala 204 – 2º andar – Fundos Campus da Praia Vermelha – Urca – Rio de Janeiro – RJ  

 

NORMAS COMPLEMENTARES 

Banca: 

Efetivas: 

Profa. Dra. Jacqueline Cavalcanti Chaves (FE / UFRJ) (Presidente) 

Profa. Dra. Marinalva Silva Oliveira (FE / UFRJ) 

Profa. Dra. Cláudia Braga de Andrade (EE / UNIRIO)  

Suplentes: 

Profa. Dra. Aline Veríssimo Monteiro (FE / UFRJ) 

Profa. Dra. Cristiana Carneiro (FE / UFRJ) 

 

1. Critérios para deferimento das solicitações de inscrições: 

a) Exame preliminar do currículo documentado. 

b) Graduação em Psicologia.  

2. Processo seletivo – duas fases: 

1ª FASE (eliminatória): Análise do currículo. 

2ª FASE: Prova escrita (eliminatória) e Prova didática (eliminatória). 

3. Critérios de pontuação para análise do currículo: 

a) Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado; 

b) Experiência em docência; 

c) Produção bibliográfica. 

4. Prova Escrita: Duração de 3 horas (meia hora de consulta e elaboração de rascunhos, 

por parte das/dos candidatas/candidatos).  

5. Prova Didática: Aula com duração de 40 (quarenta) minutos. 



6. Programa da Prova escrita e da Prova didática (para ambas as provas será sorteado 

um ponto da relação abaixo; o ponto sorteado na prova escrita será excluído do sorteio 

de ponto da prova didática): 

6.1 – Relações entre Psicologia, Educação e Cultura na contemporaneidade. 

6.2 – A importância da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem para os 

processos de ensino-aprendizagem em diferentes contextos educacionais. 

6.3 – Contribuições da Psicologia da Educação para a formação de professores de diferentes 

campos disciplinares. 

6.4 – A importância da linguagem nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

6.5 – Psicologia, relações escolares e produção de subjetividades. 

6.6 – Inclusão/exclusão em educação: as contribuições da Psicologia. 

6.7 – Os processos de medicalização na educação e suas consequências para a comunidade 

escolar. 

6.8 – A noção de infância e adolescência como construção sócio-histórica e as 

implicações que isto tem para as práticas educativas. 

6.9 – Afeto, gênero e sexualidade na escola: questões do contemporâneo na realidade 

brasileira. 

6.10 – Problematização da indisciplina e da violência na escola: desafios para a 

Psicologia da Educação. 

7. Cronograma: 

Divulgação da homologação das 

inscrições 

Dia 18 de fevereiro (terça-feira) de 2020 às 14 

horas 

Resultado da análise do currículo Dia 02 de março (segunda-feira) de 2020 às 17 

horas 

Prova escrita Dia 03 de março (terça-feira) de 2020: início às 09 

horas 

Resultado da prova escrita Dia 04 de março (quarta-feira) de 2020 às 10 horas 

Sorteio do ponto da prova didática Dia 04 de março (quarta-feira) de 2020 às 10 horas 

Prova didática Dia 05 de março (quinta-feira) de 2020: a partir 

das 10 horas 

Resultado final Dia 06 de março (sexta-feira) de 2020 às 13 horas 

 

 


