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FACULDADE DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

PESSOAL 

ÁREA: CURRICULO 
 

 

NORMAS COMPLEMENTARES DO EDITAL Nº 417, DE 27 DE MAIO DE 2021 

 

Banca: 

 

Titular: 

Prof.ª Dra. Warley da Costa (FE-UFRJ) 

Prof.ª Dra. Juliana Marsico (FE-UFRJ) 

Prof. Dra. Adriana Delgado (FE-UFRJ 

 

Suplente: 

Prof.ª Drª Ana Angelita Rocha (FE-UFRJ) 

 

1. Critérios para deferimento das solicitações de inscrições:  

a) Exame preliminar do currículo documentado.  

b) Apresentação de comprovação em:  

 

● Graduação em Licenciatura, Especialização na área da Educação e experiência em 

docência; ou 
● Graduação em Licenciatura, Mestrado/Doutorado em Educação e Experiência na  

Docência. 
 

 

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 na área da Educação, Mestrado (concluído ou em fase de 

conclusão) e Doutorado (concluído ou em fase de conclusão) na área da Educação com 

estudos e pesquisas no campo do currículo;  

b) Experiência em Docência na Educação Básica e/ou Ensino Superior (mínimo 3 anos) . 

c) Produção bibliográfica: publicação de pelo menos 2 artigos, com foco no currículo, em 

livro, periódico ou anais de eventos nos últimos 03 anos nas áreas de ensino e/ou educação. 
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4. Prova oral: Será realizada na plataforma virtual Google Meet. A partir de ponto 

sorteado individualmente, o candidato terá 10 minutos para preparar sua exposição. 

Nesse 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. O momento do 

sorteio contará com a participação obrigatória de todos os candidatos. A aula deverá ter 

duração de 25 a 30 minutos. O/a candidato/a poderá utilizar o recurso de 

compartilhamento da tela caso opte por fazê-lo. É obrigatória a entrega de um plano de 

aula no ato da exposição. 

 

 

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

ponto da relação abaixo)  

 

1) Políticas e textos curriculares;  

2) História do Currículo e suas teorizações;  

3) Currículo e materiais didáticos; 

 4) Currículo e planejamento; 

 5) Currículo e conhecimento escolar;  

6) Currículo, cultura, diversidade e diferença. 

 

7. Cronograma:  

 

 

Divulgação da homologação das inscrições  Dia 07/06 (2ªf) às 10h 

Período para interposição de recursos Até 09/06 (4ªf) às 10h 

Resultado da análise do currículo e divulgação de horário e links 

da prova oral 
Dia 09/06 (4ªf) às 17h 

Início das provas orais  Dia 10/06 (5ªf) às 8h. 

Resultado da prova oral  Dia 11/06 (6ªf) às 17h. 

Sorteio do ponto da prova didática e divulgação do horário e link 

das didáticas 
Dia 14/06 (2ªf) às 13h. 

Início das provas didáticas  Dia 15/06 (3ªf) às 13h. 

Divulgação do resultado final  Dia 16/06 (4af) às 18h. 

Apresentação do candidato classificado na FE Dia 17/06.  
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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. 

3. É imprescindível que os candidatos permaneçam todo o tempo de prova 

com a câmera ligada.  

 

 


