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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE PESSOAL 

EDITAL Nº 448 - Em 13 de Novembro de 2020.  

 

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA 

ÁREA: ARTE E EDUCAÇÃO 

  

NORMAS COMPLEMENTARES  

 

Banca 

 

Titular: 

Prof. Dr. Wilson Cardoso Junior (FE-UFRJ) - Presidente 

Profa. Dra. Patrícia Corsino (FE-UFRJ) 

Prof. Dr. Glauber Resende Domingues (CAp-UFRJ) 

 

Suplentes: 

Profa. Dra. Marilane Abreu Santos (CAp-UFRJ) 

Profa. Dra. Deise Arenhart (FE-UFRJ) 

  

1. Critérios para deferimento das solicitações de inscrições: 

 

a) Exame preliminar do currículo documentado. 

b) Apresentação de comprovação em: 

• Licenciatura em Arte/Artes Visuais, Arte/Dança, Arte/Música e Arte/Teatro, 

Educação Artística/Artes Plásticas, Educação Artística/Artes Cênicas, 

Educação Artística/Desenho ou Educação Artística/Música com 

Especialização em Educação, Ensino de Arte ou áreas afins (Artes Visuais, 

Artes Cênicas, Dança, Música, Teatro), mais experiência na educação básica; 

ou 

• Licenciatura em Arte/Artes Visuais, Arte/Dança, Arte/Música e Arte/Teatro, 

Educação Artística/Artes Plásticas, Educação Artística/Artes Cênicas, 

Educação Artística/Desenho ou Educação Artística/Música com Mestrado ou 

Doutorado em Educação, Ensino de Arte ou áreas afins (Artes Visuais, Artes 

Cênicas, Dança, Música, Teatro), mais experiência na educação básica; ou 

• Licenciatura em Arte/Artes Visuais, Arte/Dança, Arte/Música e Arte/Teatro, 

Educação Artística/Artes Plásticas, Educação Artística/Artes Cênicas, 

Educação Artística/Desenho ou Educação Artística/Música com comprovação 

de todos os créditos concluídos, faltando somente a defesa de dissertação de 

Mestrado em Educação, Ensino de Arte ou áreas afins (Artes Visuais, Artes 

Cênicas, Dança, Música, Teatro), mais experiência na educação básica; ou 

• Licenciatura em Arte/Artes Visuais, Arte/Dança, Arte/Música e Arte/Teatro, 

Educação Artística/Artes Plásticas, Educação Artística/Artes Cênicas, 

Educação Artística/Desenho ou Educação Artística/Música com comprovação 
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de todos os créditos concluídos, faltando somente a defesa de tese de 

Doutorado em Educação, Ensino de Arte ou áreas afins (Artes Visuais, Artes 

Cênicas, Dança, Música, Teatro), mais experiência na educação básica. 

  

2. Processo seletivo – duas fases: 

 

1ª FASE (eliminatória): Análise do currículo. 

2ª FASE: Prova oral (eliminatória e classificatória) e Prova didática 

(eliminatória e classificatória). 

 

3. Critérios para análise do currículo: 

 

a) Cursos de Especialização concluído, Mestrado e/ou Doutorado (concluído 

ou em fase de conclusão) nas áreas de Educação, Ensino de Arte ou áreas 

afins (Artes Visuais, Artes Cênicas, Dança, Música, Teatro). 

b) Experiência em docência na Educação Básica (mínimo 1 ano) na áreas de 

Arte (Artes Visuais, Dança, Música ou Teatro) e Pedagogia. 

  

OBS: Essa etapa será eliminatória e os candidatos serão julgados aptos e ou 

não aptos considerando os critérios utilizados como exigência mínima. 

  

4. Prova oral: Será realizada na plataforma virtual Google Meet, a partir de 

ponto sorteado individualmente com antecedência de 20 minutos à exposição. 

No tempo de 10 minutos, o/a candidato/a poderá consultar e preparar sua 

resposta. Após os minutos iniciais, o/a candidato/a terá até 20 minutos para 

realizar sua exposição diante da banca responsável pelo processo seletivo. A 

ordem de realização da prova oral respeitará a ordem de inscrição do/a 

candidato/a no certame. 

 

5. Prova didática: Será realizada na plataforma virtual Google Meet, a partir 

de ponto geral sorteado com antecedência de 24 horas em relação à primeira 

aula. A aula terá duração de 25 a 30 minutos. O/a candidato/a poderá utilizar o 

recurso de compartilhamento da tela caso opte por fazê-lo. 

  

6. Programa da prova oral e da prova didática (para ambas as provas será 

sorteado um ponto da relação abaixo). 

 

1 - A presença das artes na educação básica: principais tendências educativas, 

perspectivas pedagógicas e concepções metodológicas. 

2 – Artes, estéticas e culturas na educação infantil e nos anos iniciais.  

3 - As artes na educação escolar na contemporaneidade - questões de gênero, 

raça, inclusão e direitos humanos. 

4 - Artes, estéticas e culturas na formação de professoras/es em Pedagogia: 

democratização da cultura, reconhecimento de referenciais culturais de 
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estudantes e acesso aos bens artísticos e culturais na perspectiva da educação 

emancipatória. 

5 - As artes integradas na educação escolar: potencialidades e limitações 

6 - As artes na educação brasileira - história e legislação educacional 

  

7. Cronograma: 

   

Divulgação da homologação das inscrições Dia 23 de novembro (segunda-feira) de 2020 às 

08 horas. 

Resultado da análise do currículo e divulgação do 

horário da prova oral 

Dia 23 de novembro (segunda-feira) de 2020 às 

12 horas. 

Início das provas orais Dia 24 de novembro (terça-feira) de 2020: início 

às 09 horas. 

Resultado da prova oral Dia 25 de novembro (quarta-feira) de 2020 às 8 

horas e 30 minutos. 

Sorteio do ponto da prova didática e da ordem das 

provas didáticas 

Dia 25 de novembro (quarta-feira) de 2020 às 9 

horas. 

Início das provas didáticas Dia 26 de novembro (quinta-feira) de 2020: a 

partir das 9 horas. 

Divulgação do resultado Final Dia 27 de novembro (sexta-feira) de 2020 às 11 

horas. 

  

  

8. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

1. De acordo com a resolução 11/2020 do CEG, indicamos que a UFRJ não se 

responsabiliza por problemas técnicos ou de conexão de internet que os/as 

candidatos/a venham a enfrentar durante o processo seletivo simplificado. 

2. Todas as etapas da seleção serão gravadas para uso exclusivo da banca e 

não serão disponibilizadas aos/às candidatos/as. 
 


