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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA 

ÁREA: DIDÁTICA E CURRÍCULO 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE DIDÁTICA E CURRÍCULO 

 

NORMAS COMPLEMENTARES 

 

I –Banca de Seleção: 

 

Membros titulares 

Profª. Dr.ª Ligia Karam Corrêa de Magalhães (FE-UFRJ) 

Profª. Dr.ª Adriana Patrício Delgado (FE-UFRJ) 

Profª. Dr.ª Priscila Andrade M. Rodrigues (FE-UFRJ) 

 

Membros suplentes 

Profª. Dr.ª Rita de Cássia de Oliveira e Silva (FE-UFRJ) 

Profª. Dr.ª Claudia Lino Piccinini (FE-UFRJ) 

 

II – Critérios para deferimento das solicitações de inscrições: 

a) Exame preliminar do currículo documentado.  

b) Apresentação do Diploma de licenciatura em Pedagogia ou outra licenciatura. 

c) Apresentação do certificado de Especialização ou diploma de Mestrado ou Doutorado – 

ou documento que comprove ter concluído os créditos necessários para a apresentação da 

dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado - em Educação. 

 

III – Processo seletivo – Duas fases 

1ª FASE (eliminatória): Análise do currículo – ANEXO: CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

DO CURRÍCULO. 

 

2ª FASE: 

- Etapa 1 (eliminatória e classificatória): Prova Oral 

- Etapa 2 (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. 
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1. A didática e suas relações com o campo de estudos do Currículo. 

2. Teorias do Currículo e Didática: aspectos históricos no contexto do 

pensamento pedagógico brasileiro. 

3. Articulações entre planejamento curricular e planejamento de ensino: concepções e 

práticas. 

4. Didática, Currículo e materiais didáticos. 

5. Didática, Currículo e conhecimento escolar. 

6. Didática e Currículo: cultura, interculturalidade, diversidade e diferença. 

 

Prova oral: Será realizada na plataforma virtual Zoom, 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 15 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 Zoom, a partir de um ponto 

geral sorteado com antecedência mínima de 24 horas em relação à primeira aula do 

primeiro candidato. 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 terá duração de 20 

minutos. O/a candidato/a poderá utilizar o recurso de compartilhamento da tela caso 

opte por fazê-lo. 

 

 

V. CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 14 de dezembro de 2022 

Período de inscrição Das 10h do dia 16 de dezembro de 2022 

(sexta-feira) até às 17h do dia 20 de 

dezembro de 2022 (terça-feira) 

Resultado da homologação das inscrições  22 de dezembro de 2022 (quarta-feira) 

Resultado da análise do currículo 05 de janeiro de 2022 (quinta-feira) às 11h 

Início das provas orais – por ordem de 

inscrição 

06 de janeiro de 2023 (sexta-feira) às 9h 

Resultado da prova oral 10 de janeiro de 2023 (terça-feira) às 9h 

Sorteio do ponto da prova didática e da 

ordem das provas didáticas (com links) 

10 de janeiro de 2023 (terça-feira) às 10h 

Início das provas didáticas 11 de janeiro de 2023 (quarta-feira) às 10h 

Resultado final 13 de janeiro de 2023 (sexta-feira) às 10h 
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ANEXO: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO (ANÁLISE DE CURRÍCULO) - APROVADO NA 

CONGREGAÇÃO EM 13/12/2022 

 

OS CANDIDATOS QUE, NA ANÁLISE DE CURRÍCULO, OBTIVEREM MÉDIA INFERIOR A 

6 (SEIS) ESTARÃO ELIMINADOS DO PROCESSO SELETIVO.  

A documentação comprobatória do currículo deve ser enviada em 2 (dois) arquivos, 1 (um) 

arquivo claramente nomeado para cada grupo informado abaixo:  

GRUPO 1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

GRUPO 2 - HISTÓRICO PROFISSIONAL/ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO e 

PRODUÇÃO INTELECTUAL  

 

(peso 1 para ambos os grupos) 

 

GRUPO 1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA / TÍTULOS  

Itens 
Pontuação 

por item 

Teto de 

pontos 

Quantidade 

de itens 
Pontos 

Doutorado  10,0 10,0   

Mestrado  8,0 8,0   

Créditos concluídos no 

Mestrado  

7,0 7,0   

Especialização lato sensu  7,0 7,0   

NOTA (0 a 10)  

 

GRUPO 2. HISTÓRICO PROFISSIONAL/ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO e 

PRODUÇÃO INTELECTUAL  

Itens 
Pontuação 

por item 

Teto de 

pontos 

Quantidade 

de itens 
Pontos 

Comunicação, palestra ou 

conferência em eventos 

científicos (presencial ou 

remota) 

0,5 3,0   

Pós-doutorado concluído   2,0 2,0   

Coordenação-organização de 

eventos acadêmicos e de 

extensão   

0,5 (por 

atividade) 

2,0   

Membro de comitê editorial de 

periódico científico  

0,5 (por 

semestre) 

2,0   

Parecerista de periódico 

científico  

0,25 (por 

parecer) 

2,0   

Prêmios acadêmicos  0,25 1,0   

Livro autoral na área do 4,0 8,0   
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concurso  

Livro autoral em áreas afins 2,0 4,0   

Livro didático / divulgação 

científica  

3,0 6,0   

Organização de coletânea  2,0 4,0   

Capítulos de livros acadêmicos  1,5 6,0   

Artigos em periódicos 

acadêmicos com temática na 

área do concurso  

3,0 6,0   

Artigos em periódicos 

acadêmicos com temática em 

áreas afins  

1,5 6,0   

Resenhas e verbetes 0,5 2,0   

Trabalhos completos em anais 

de congressos  

0,5 4,0   

Textos em jornais de notícias / 

revistas e/ou entrevistas e/ou 

pod cast na área do concurso 

0,25 1,0   

Resumo em anais de 

congressos  

0,25 2,0   

Tradução de livro  3,0 6,0   

Tradução de artigos e capítulos  2,0 6,0   

NOTA (0 a 10)  

 

PONTUAÇÃO FINAL  

 Nota  

(0 a 10) 
total 

Grupo 1 (Formação acadêmica / títulos)   

Grupo 2 (Atividades de pesquisa / extensão / 

Produção intelectual) 

  

NOTA FINAL (/2) 
 

 

 


