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Departamento de Educação 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO Nº 01/2019 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DOUTOR (ASSISTENTE 40 HORAS) 

DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DA PUC-RIO 

 

1. APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

O Departamento de Educação da PUC-Rio, instituição de reconhecida qualidade em pesquisa 

educacional, pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), especialização e graduação, 

abre processo seletivo para contratação de Professor Assistente com Doutorado. O/a candidato/a 

a ser selecionado/a deverá estar em condições de participar do conjunto de atividades do 

Departamento, contribuindo para a manutenção e o aperfeiçoamento da produção do 

Departamento em suas diversas áreas de atuação. Esperam-se dos candidatos as seguintes 

características: 

 Publicações em veículos qualificados da área de educação e áreas afins; 

 Experiência em pesquisa educacional, preferencialmente com familiaridade em métodos 

quantitativos; 

 Criatividade e rigor no planejamento de projetos de pesquisa; 

 Potencial de contribuição para a internacionalização do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da PUC-Rio; 

 Experiência docente na Educação Básica e/ou no Ensino Superior; 

 Contribuição para a renovação do corpo docente do Departamento de Educação da PUC-

Rio, com potencial para atuação ao longo das próximas décadas. 

 

2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

Preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor Doutor, Categoria Assistente na PUC-Rio, 40 horas, 

Dedicação Exclusiva, para atuar na seguinte área: 

 Sociologia da Educação 

 

3. INSCRIÇÃO 

A inscrição poderá ser realizada, no período de 11 de janeiro de 2019 a 11 de março de 2019, de 

segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h, na secretaria do Departamento de 

Educação, situada na Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea – Rio de Janeiro, 10o andar do 
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Prédio Cardeal Leme, sala 1049L, telefones (21) 3527-1815; 1816; 1817; 1818, ou poderá ser 

postada por correio, via SEDEX, para este endereço, até dia 01 de março de 2019. 

 

3.1. Taxa de Inscrição 

O valor da inscrição é de R$ 100,00 (cem Reais). O pagamento deve ser feito através de depósito 

bancário (Banco Itaú, agência 1108, conta corrente 21210 – 9). 

O requerimento de inscrição encontra-se disponível em www.edu.puc-rio.br  ou na Secretaria do 

Departamento de Educação da PUC-Rio.  

 

3.2. Documentação Exigida: 

a) Requerimento de Inscrição. 

b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

c) Cópia da Carteira de Identidade. Tratando-se de estrangeiro, cópia da carteira de identidade 

de estrangeiro ou passaporte com visto permanente. 

d) Cópia do Diploma de Doutorado, obtido ou revalidado em instituição reconhecida no país 

ou documentação equivalente expedida pelo Programa de Pós-Graduação pelo qual se 

doutorou. Será aceita inscrição de candidatos em fase de conclusão de Doutorado e sua 

inscrição será efetivada mediante apresentação, até o dia 07 de março de 2019, de 

documentação que comprove aprovação na defesa de tese de Doutorado.   

e) Cópia digital da Tese de Doutorado. 

a. Projeto de Pesquisa, em cinco vias, no formato padrão das agências de fomento (ver p. ex. 

http://www.faperj.br), a ser desenvolvido no campo da Sociologia da Educação em 

articulação com a seguinte linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da PUC-Rio: 

o Educação, Desigualdades Sociais e Políticas Públicas (Linha 2) 

f) Curriculum Vitae, modelo Plataforma Lattes, em cinco vias, preferencialmente 

encadernado e numerado, incluindo: 

o Qualificação acadêmica; 

o Experiência profissional, destacando atividades na Educação Básica; no Ensino 

Superior (graduação e/ou pós-graduação); na pesquisa e/ou participação em grupo 

de pesquisa; 

o Publicações de artigos em periódicos qualificados e livros, inclusive internacionais; 

o Participação em congressos e reuniões científicas nacionais e/ou internacionais; 

o Participação em associações de pesquisadores e/ou redes de pesquisa nacionais e 

internacionais; 

o Orientações concluídas ou em andamento (TCC, monografias, dissertações de 

mestrado e/ou teses de doutorado).  

http://www.edu.puc-rio.br/
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Obs. 1: Deverão ser entregues, junto com o currículo, cópias comprobatórias, em uma via, das 

publicações (artigos e capítulos de livros) e da participação em eventos ou redes internacionais de 

pesquisa dos últimos seis anos. Caso o candidato possua livro integral publicado, como único 

autor, deverá ser enviado um exemplar do mesmo. 

Obs. 2: Durante o Processo de Seleção, a Comissão de Seleção poderá solicitar cópias de outros 

documentos eventualmente mencionados no currículo do candidato. 

 

4. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A Comissão de Seleção será composta por 5 (cinco) membros, sendo três deles integrantes do 

quadro docente da PUC-Rio, preferencialmente do Programa de Pós-Graduação em Educação, e 

dois deles externos à universidade. Os membros externos serão escolhidos dentre profissionais de 

reconhecida competência acadêmica dentro da área de conhecimento objeto da seleção. 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. Etapas do Processo de Seleção: 

a) Análise do Curriculum Vitae 

b) Análise do projeto de pesquisa 

c) Conferência  

d) Entrevista 

Obs.1: Conferência, de 50 minutos, sobre um dos temas indicados no item 5.2 desta Chamada de 

Seleção, à escolha do candidato. Não haverá interação com o candidato. 

Obs.2: Nenhum candidato poderá assistir à apresentação pública da conferência realizada por 

outro concorrente.  

 

5.2. Temas da Conferência: 

1. Perspectivas teóricas e metodológicas da Sociologia da Educação clássica e 

contemporânea.  

2. Análises sociológicas das relações entre desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero, 

e desigualdades escolares. 

3. Contribuições da Sociologia da Educação para o debate e para as políticas públicas 

relativas à diversidade e à inclusão na escola e na sociedade. 

4. A relação família-escola numa perspectiva sociológica.  

5. A escola, a sala de aula e seus sujeitos numa perspectiva sociológica.  

 

5.3. Na avaliação da Conferência serão considerados:  

a) Solidez teórico-conceitual;  

b) Organização didática da apresentação;  
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c) Atualidade da bibliografia utilizada; 

d) Qualidade da argumentação; 

e) Capacidade de articulação com o projeto de pesquisa proposto; 

f) Sintonia ou perspectivas de diálogo com pesquisas desenvolvidas no PPGE/PUC-Rio. 

 

5.4. Na avaliação global dos candidatos, a Comissão de Seleção se pautará nas características 

gerais especificadas no Item I na avaliação da Conferência e na entrevista, de acordo com os 

critérios acima mencionados.  

5.5. As Etapas a) Análise do Curriculum Vitae e b) Análise do projeto de pesquisa, do processo 

de seleção, são eliminatórias. 

5.6. A Comissão de Seleção indicará, por maioria de seus integrantes, um candidato/a para 

contratação para a área de Sociologia da Educação.   

5.7. De acordo com as normas internas da PUC-Rio, o processo seletivo apenas indica o candidato, 

cuja admissão será proposta aos órgãos colegiados da Universidade. Cabe à Comissão Central de 

Carreira Docente da PUC-Rio a emissão do parecer final.   

5.8. A Comissão de Seleção poderá decidir, por maioria de seus membros, não indicar nenhum 

dos candidatos inscritos. 

 

6. CALENDÁRIO 

6.1. Inscrições: de 11 de janeiro a 11 de março de 2019.  

6.2. Processo de Seleção: de 18 a 21 de março de 2019. 

6.3. Resultado das etapas (a) e (b), item 5.1, do processo de seleção: 19 de março de 2019.  

6.4. Divulgação do dia e hora de conferência e entrevista dos candidatos pré-selecionados: 19 

de março de 2019. 

6.5. Conferências públicas e entrevistas: 20 e 21 de março de 2019. 

6.6. Divulgação do resultado final: 22 de março de 2019. 

 

7. ASPECTOS NÃO PREVISTOS 

Eventuais casos em que o texto da presente chamada seja omisso serão dirimidos pela Comissão 

de Pós-Graduação do Departamento de Educação da PUC-Rio. Quando julgar pertinente, a 

Comissão de Pós-Graduação consultará o colegiado dos professores da Pós-Graduação em 

Educação da PUC-Rio. 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2019. 


