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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE PESSOAL 

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO/ÁREA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO / FILOSOFIA DA 

EDUCAÇÃO 

 

NORMAS COMPLEMENTARES 

Banca: 

Efetivos: 

Prof. Dr. Márcio Jarek (FE / UFRJ) (Presidente) 

Prof. Dr. Alexandre Ferreira de Mendonça (FE / UFRJ) 

Prof. Dr. Reuber Gerbassi Scofano (FE/UFRJ) 

Suplentes: 

Profa. Dra. Teresa Paula Nico Rego Gonçalves (FE/UFRJ) 

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

 

1. Critérios para deferimento das solicitações de inscrições: 

a) Exame preliminar do currículo documentado. 

b) Apresentação de comprovação de Graduação em filosofia. 

c) Apresentação de certificado de Especialização ou diploma de Mestrado ou 

doutorado – ou documento que comprove ter concluído os critérios 

necessários para a apresentação da dissertação de Mestrado ou tese de 

Doutorado – na área do concurso. 

  

2. Processo seletivo – duas fases: 

1ª FASE (eliminatória): Análise do currículo. 

2ª FASE: Prova oral (eliminatória e classificatória) e Prova didática 

(eliminatória e classificatória). 

As provas oral e didática possuem peso 1 cada no cômputo da média final. 

 

3. Critérios para análise do currículo: 

3.1 – Apresentação do diploma de graduação em Filosofia;  
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3.2 – Apresentação do certificado de Especialização ou dos diplomas dos títulos 

tanto de mestrado quanto de doutorado em Filosofia ou em Educação.  

3.3 – Apresentação de comprovante de produção bibliográfica, publicação 

mínima de 2 capítulos de livro ou 2 artigos em revista científica (ou 1 capítulo 

de livro e 1 artigo em revista científica), nos últimos 3 anos, na área de Filosofia 

da Educação.  

3.4 Cumprimento de pontuação mínima especificada nos critérios aprovados 

pela Faculdade de Educação (em anexo) 

Esta primeira etapa do processo seletivo simplificado será somente eliminatória 

e os candidatos serão julgados aptos ou não aptos considerando os critérios 

acima (itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) como exigência mínima. 

 

4. Prova Oral: Será realizada de modo remoto, em sala virtual, com duração 

máxima de 20 minutos para cada candidata(o), com sorteio, no momento da 

prova, de um ponto para cada candidata(o) sobre o qual deverá responder uma 

pergunta previamente formulada pela comissão avaliadora. Antes de iniciar a 

contagem dos 20 minutos da prova oral, serão concedidos 10 minutos à(ao) 

candidata(o) para consulta de material na frente da câmera ligada. As provas e o 

sorteio serão gravados. O link da prova oral será enviado previamente e a(o) 

candidata(o) deverá entrar na sala virtual pontualmente no horário marcado. O 

atraso tolerado para entrada na sala virtual será de até 10 minutos, ressaltando 

que o tempo de atraso será descontado do tempo total para realização da prova 

(30 minutos no máximo – 10 para consulta e 20 para exposição da resposta). O 

candidato que exceder os 10 minutos, a partir de seu horário individual de 

agendamento, será automaticamente eliminado. Esclarecemos que a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro não se responsabiliza por eventuais 

problemas de conexão e rede do candidato. A nota mínima para a não 

eliminação do(a) candidato(o) na prova oral é 7,0 (sete). 

 

5. Prova Didática: Será realizada de modo remoto, em sala virtual, com duração 

máxima de 40 minutos e com sorteio do ponto e da ordem de realização da 

prova, realizado também de modo remoto em sessão virtual, com no mínimo 24 

horas de antecedência da primeira prova. É obrigatório para todos(as) os 

candidatos(as) o envio do plano de aula para o e-mail 

substituto.edf.ufrj@gmail.com antes do início da primeira prova (dia 09 de 

janeiro às 09 horas). As provas e o sorteio serão gravados. O link da prova 

mailto:substituto.edf.ufrj@gmail.com
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didática, bem como para o sorteio do ponto, será enviado previamente e a(o) 

candidata(o) deverá entrar na sala virtual pontualmente no horário marcado. O 

atraso tolerado para entrada na sala virtual será de até 10 minutos, ressaltando 

que o tempo de atraso será descontado do tempo total para realização da prova 

(40 minutos no máximo). O candidato que exceder os 10 minutos, a partir de seu 

horário individual de agendamento, será automaticamente eliminado. 

Esclarecemos que a Universidade Federal do Rio de Janeiro não se 

responsabiliza por eventuais problemas de conexão e rede do candidato. A nota 

mínima para a não eliminação do(a) candidato(o) na prova didática é 7,0 (sete). 

6. Programa da Prova Oral e da Prova Didática (os pontos abaixo serão 

utilizados para sorteio em ambas as provas):  

6.1 – Educação e formação do cidadão na Grécia Antiga;  

6.2 – Indivíduo, Razão e impasses da Modernidade - implicações sobre a Educação;  

6.3 – Filosofia da Educação e Desafios da Educação Contemporânea – Ecologia e novas  

tecnologias;  

6.4 – A instituição escolar e as práticas de subjetivação.  

6.5 - A filosofia da educação no Brasil - Autores/as e perspectivas 

7. Cronograma:  

 Divulgação da homologação 

das inscrições 

 

Dia 20/12/2022 (terça-feira) às 18h00 

Fim do período para 

interposição de recursos 

Dia 22/12/2022 (quinta-feira) às 18h00 

Divulgação da homologação das 

inscrições após recursos 

 

Dia 22/12/2022 (quinta-feira) às 20h00 

Resultado da análise do 

currículo 

 

Dia 04/01/2023 (quarta-feira) às 16h00 

Sorteio da ordem dos(as) 

candidatos(as) para a realização 

da prova oral  

 

Dia 04/01/2023 (quarta-feira) às 17h00 

Início das provas orais  

 

Dia 05/01/2023 (quinta-feira) às 9h00  

Resultado da prova oral Dia 06/01/2023 (sexta-feira) às 9h00  

Sorteio do ponto da prova 

didática e da ordem das provas 

didáticas 

 

Dia 06/01/2023 (sexta-feira) às 9h30 

Início das provas didáticas  

 

Dia 09/01/2023 (segunda-feira) às 9h30 

Resultado final Dia 10/01/2023 (terça-feira) às 10h00 
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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   
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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 

concurso  

4,0 8,0   

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)   
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Grupo 2 (Atividades de pesquisa / extensão / 

Produção intelectual) 

  

NOTA FINAL (g1+g2/2) 

 


