
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PESSOAL 

 
EDITAL Nº 448 

Em 13 de Novembro de 2020. 
 
 

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO/ÁREA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO / PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO 
 

ERRATA 
 

NORMAS COMPLEMENTARES – Com correções em vermelho 

Banca: 

Efetivas: 

Profa. Dra. Cristiana Carneiro (FE / UFRJ) (Presidente) 

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

Profa. Dra. Perla Klautau (IP / UFRJ)  

Suplentes: 

Profa. Dra. Adriana Mabel Fresquet (FE / UFRJ) 

Profa. Dra. Diva Lucia Conde (FE / UFRJ) 

 

1. Critérios para deferimento das solicitações de inscrições: 

a) Exame preliminar do currículo documentado. 

b) Apresentação de comprovação de Graduação em Psicologia, e comprovante de 

conclusão de Curso de Especialização ou dos créditos necessários para a 

apresentação da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado. e do diploma de 

Mestrado ou Doutorado em Psicologia e/ou Educação.  

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 a análise de currículo: 

3.1 - Apresentação de comprovante de graduação em Psicologia; 

3.2 - Apresentação de comprovante de título de mestrado ou título de doutorado em 

Psicologia ou em Educação. 



Essa etapa será eliminatória e os candidatos serão julgados aptos ou não aptos 

considerando os critérios acima (item 3.1 e 3.2) como exigência mínima. 

Critérios de pontuação para análise do currículo: 

a) Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado nas áreas de Psicologia ou 

Educação;  

b) Experiência em docência; 

c) Produção bibliográfica. 

4. Prova oral: Duração máxima de 30 minutos para cada candidata(o), com sorteio, no 

momento da prova, de dois pontos para cada candidato(a) sobre os quais deverá 

responder perguntas da banca. Antes de iniciar a contagem dos 30 minutos da prova 

oral, serão concedidos 10 minutos a(o) candidata(o) para consulta de material na frente 

da câmera ligada.   

5. Prova didática: Aula com duração de 35 a 40 minutos, com sorteio do ponto e da ordem 

de realização da prova com 24 horas de antecedência da primeira aula. 

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

no sorteio os pontos da relação abaixo; o ponto sorteado na prova oral será excluído do 

sorteio de ponto da prova didática): 

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

processos de ensino-aprendizagem em diferentes contextos educacionais. 

6.2 – Contribuições da Psicologia da Educação para a formação de professores de 

diferentes campos disciplinares ante questões contemporâneas: violência, indisciplina, 

dificuldades na aprendizagem, sofrimento psíquico. 

6.3 – Psicologia, relações escolares e produção de subjetividades. 

6.4 – Inclusão/exclusão em educação e as práticas medicalizantes: as contribuições da 

Psicologia. 

6.5 – A noção de infância e adolescência como construção sócio-histórica e suas 

implicações para as práticas educativas. 

 

7. Cronograma: 

Divulgação da homologação das 

inscrições 

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

10 horas 

Resultado da análise do currículo Dia 23 de novembro (segunda-feira) de 2020 às 

11 horas 



Sorteio da ordem dos(as) 

candidatos(as) para a realização 

da prova oral 

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

14 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 09 

horas 

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

partir das 09 horas 

Resultado final Dia 27 de novembro (sexta-feira) de 2020 às 14 

horas 

 

 


