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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE  

PROFESSOR PARA DIDÁTICA  
 

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

 
 
 
 I - Banca de Seleção: 
 
Membros titulares 
Profª. Drª. Priscila Andrade Magalhaes Rodrigues (FE-UFRJ) 
Profª. Drª. Rita de Cássia de Oliveira e Silva (FE-UFRJ) 
Profª. Drª. Maria das Graças Chagas de Arruda Nascimento (FE-UFRJ) 
 
Membro suplente 
Profª. Drª. Mônica de Souza Houri (FE-UFRJ) 
Profª. Drª. Giseli Barreto da Cruz (FE-UFRJ) 
 
 
II - Critérios para deferimento das solicitações de inscrições: 
 
Exame preliminar do currículo documentado. Exigências mínimas: 
 
1. Diploma em licenciatura em Pedagogia ou outra licenciatura; 
2. Ter no mínimo especialização concluída na área de educação e/ou primeiro ano 
do Mestrado em Educação concluído. 
3. Ter, no mínimo, 2 anos de experiência comprovada de docência na educação 
básica. 
 
Sobre a comprovação:  
A comprovação do currículo se dará por diploma e comprovante de experiência na 
docência da educação básica (cópia digital da carteira de trabalho, contracheque, etc.). 
Não é necessário anexar comprovação de participação em eventos científicos, 
publicações e similares.  
 
 
III - Processo seletivo – Duas fases 
 
 
1ª FASE (eliminatória): Análise do currículo 
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2ª FASE:  
- Etapa 01 (eliminatória e classificatória) : Prova Oral 
- Etapa 02 (eliminatória e classificatória) : Prova Didática 
 
 
 
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. A constituição do campo da Didática: aspectos históricos no contexto do 
pensamento pedagógico brasileiro. 

2. A didática e suas relações com o campo de estudos sobre o currículo. 
3. Tendências investigativas atuais no campo da Didática. 
4. Didática, diferenças e perspectiva intercultural crítica. 
5. Objetivos e conteúdos da didática no processo de formação de professores. 
6. Concepções e práticas de planejamento do ensino e da aprendizagem. 
7. Concepções e práticas de avaliação do ensino e da aprendizagem. 

 
 

Prova oral: Será realizada na plataforma virtual Google Meet, a partir de ponto 
sorteado individualmente com antecedência de 10 minutos à exposição. Neste 
tempo, o/a candidato/a poderá consultar e preparar sua resposta. Após os 
minutos iniciais, o/a candidato/a terá 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.  

 
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. Todos os candidatos aprovados para esta segunda etapa precisam 
estar presentes durante o sorteio. 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.  

 
 
Todas as etapas serão gravadas pela plataforma GoogleMeet.  
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V. CRONOGRAMA 
 
 
 
 

Divulgação do Edital Dia 28/05 

Período das inscrições  Até dia 02/06 (4ª f) 

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 Dia 09/06 (4ªf) às 11h. 

Início das provas orais – por ordem de 
inscrição  

Dia 09/06 (4af) às 15h. 

  

Resultado da prova oral Dia 11/06 (6ªf) às 12h. 

Sorteio do ponto da prova didática e da 
ordem das provas didáticas (com links) 

Dia 11/06 (6ªf) às 15h. 

Início das provas didáticas Dia 14/06 (2ªf) às 9h. 

Resultado final Dia 15/06 (3af) às 9h. 
  
Candidato classificado deve comparecer 
presencialmente à Faculdade de Educação 
para assinar documentação  

Dia 17/06 (5ª f) - manhã 

  

 
 
 

 


