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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA 

ÁREA: DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO DE EDUCACAO FÍSICA 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

PESSOAL – PROFESSOR(A) SUBSTITUTO(A) 

EDITAL Nº 34, PUBLICADO EM 29 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

NORMAS COMPLEMENTARES 

I - Banca de Seleção: 

Titulares: 

Prof. Dr. José Jairo Vieira (Faculdade de Educação/UFRJ) - Presidente 

Prof. Dr. Marcos Antônio Carneiro da Silva (Faculdade de Educação/UFRJ) 

Profa. Dra. Rita de Cassia de Oliveira e Silva (Faculdade de Educação/UFRJ) 

Suplente: 

Prof. Dr. Marcelo Paula Neto (Escola de Educação Física e Desportos/UFRJ) 

II - Critérios para deferimento das solicitações de inscrições:  

a)  Exame preliminar do currículo documentado. 

b)  Apresentação de comprovação de Graduação em Licenciatura em Educação 

Física e dos diplomas de Especialização, Mestrado ou Doutorado em Educação 

Física e/ou Educação e áreas afins.  

III - Processo seletivo – Duas fases  

1ªFASE (eliminatória e classificatória): Análise do currículo 

 

2ª FASE:   - Etapa 01 (eliminatória e classificatória): Prova Oral  

- Etapa 02 (eliminatória e classificatória): Prova Didática  

1. Critérios de pontuação para análise do currículo:  

a) Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado nas áreas Educação Física, 

Educação ou demais áreas relacionadas ao campo educacional. 

b) Experiência em docência. 

c) Produção bibliográfica.  
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IV- Programa para prova oral e para a prova didática (para ambas as provas será 

sorteado um ponto da relação abaixo; o ponto sorteado na prova oral não será́ excluído do 

sorteio de ponto da prova didática): 

1. Formação de professores em Educação Física:  relações entre a teoria e a prática docente; 

2. Didática em Educação Física: tendências tradicionais, críticas e pós-críticas: as 

contribuições no campo do currículo; 

3. Infância, juventude e o ensino da Educação Física: diálogos possíveis em tempos fluídos; 

4. Educação  Física  escolar:  culturas,  corporeidades, questões de raça e  gênero; 

5. Prática de ensino e estágio supervisionado em Educação Física escolar:  desafios atuais; 

6. Aspectos históricos da Educação Física escolar e suas implicações na Didática. 

Prova oral: Será realizada na plataforma virtual Google Meet, a partir de ponto sorteado 

individualmente com antecedência de 15 minutos à exposição. Neste tempo, o/a candidato/a 

poderá consultar e preparar sua resposta. Após os minutos iniciais, o/a candidato/a terá 30 

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.  

Prova didática: Será realizada na plataforma virtual Google Meet, a partir de ponto geral 

sorteado com antecedência mínima de 24 horas em relação à primeira aula. A ordem de 

realização da prova será definida por sorteio, também com no mínimo 24 horas de 

antecedência. A aula deverá ter duração de 35 a 40 minutos. O/a candidato/a poderá utilizar o 

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

 

V – Cronograma: 

Divulgação do Edital Dia 01/02/21 (2ªf). 

Período das inscrições Dia 02/02/21 (3ªf) a 05/02/21(6ªf). 

Divulgação da homologação das inscrições Dia 08/02/21 (2ªf) às 15h 

Período para interposição de recursos Até 10/02/21 (4ªf) às 15h 

Resultados dos Recursos Dia 10/02/21 (4ªf) às 17h 

Resultado da análise do currículo Dia 10/02/21 (4ªf) às 17h. 

Início das provas orais – por ordem de 
inscrição do/a candidato/a 

Dia 11/02/21 (5ªf) às 8h. 

  

Resultado da prova oral Dia 12/02/21 (6ªf) às 16h. 

Sorteio do ponto da prova didática e da 
ordem das provas didáticas 

Dia 18/02/21 (5ªf) às 9h. 

Início das provas didáticas Dia 19/02/21 (6ªf) às 9h. 

Resultado final Dia 22/02/21 (2ªf) às 15h. 

  


