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SELEÇÃO DE PROFESSORES 

 
 
A Diretora da Faculdade de  Educação no uso de suas atribuições faz saber que estão 

abertas as inscrições para o processo seletivo para preenchimento de 1 (uma) vaga de 

professor para a Linha de Pesquisa Intervenções Avaliativas em Espaços Educativos 

(ementa em Anexo), do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação 

de Formadores – Mestrado Profissional. 

I Das Inscrições  

Art. 1º. As inscrições para o Processo seletivo deverão ser feitas por meio de 

requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Educação, conforme modelo anexo, 

junto à Secretaria do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação de 

Formadores, sala 310-A, 3º. Andar do edifício Reitor Bandeira de Melo, Rua Ministro 

Godói, 969, CEP 05015-000,  juntando-se os seguintes documentos: 

 Curriculum vitae (Plataforma Lattes) atualizado. 

  Cópia dos diplomas de graduação, mestrado e doutorado registrados; 

 Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF e uma foto 3x4 

 Declaração, nos termos do modelo anexo de que não possui sentença 

condenatória transitada em julgado na esfera criminal, acompanhada de 

justificativa , se for o caso.  

 Proposta de trabalho para atividades de ensino e pesquisa relacionadas às 

disciplinas da linha de pesquisa “Intervenções Avaliativas em Espaços 

Educativos” . 

 

Requisitos para os Candidatos 

a) Ter defendido o doutorado há, pelo menos, 2 (dois) anos; na Área de 

Educação  

b) Comprovar produção científica e publicações, no último triênio, sobre temas 

relacionados `a Linha de Pesquisa demandante, sendo obrigatórios  artigos 

 



em periódicos classificados pela CAPES como A1, A2, B1 ou B2, na área 

de Educação.  

c) Comprovar publicação, no último triênio de: 

Livros ou capítulos de livros 

Anais de eventos científicos nacionais ou internacionais 

Produção técnica, que inclui: assessoria, consultoria, emissão de 

pareceres, participação em comissões, cursos, minicursos, 

palestras e relatórios de pesquisa e avaliação.  

d) Participação ativa em eventos nacionais e/ou internacionais nos últimos 3 

anos na Área de Educação.  

e) Possuir trajetória de investigação em conformidade com a Linha de Pesquisa 

definida e domínio de procedimentos de avaliação (SAEB, SARESP, 

Provinha Brasil, ENEM, ENADE ), assim como experiência em trabalhos 

com softwares estatísticos e em construção e exploração de banco de dados. 

 

Art. 2º. Os candidatos portadores de deficiência que acorrerem ao certame deverão 

comunicar à Direção da Faculdade proponente da seleção o tipo de deficiência, 

especificando-a na ficha de inscrição. A esses candidatos será assegurado o direito 

de participação no Processo Seletivo, em igualdade de condições com os demais. 

 

Art. 3º. O candidato portador de deficiência deverá encaminhar à Direção da 

Faculdade proponente da seleção, pessoalmente ou por procurador até  três dias após 

a inscrição, um laudo médico original atestando o grau e espécie de deficiência, com 

expressa referência  ao código correspondente a Classificação Internacional de 

Doenças –CID. Esses candidatos deverão informar até cinco dias antes da realização 

das provas de seleção, as especificidades de suas necessidades para as adaptações 

que se fizerem necessárias a cada caso. 

 

II. DAS VAGAS OBJETO DA SELEÇÃO 

Art.4º. O Processo Seletivo será realizado para preenchimento de 1 (uma) vaga na linha 

de pesquisa Intervenções Avaliativas em Espaços Educativos, com carga horária de 20 

horas semanais para cumprir as seguintes atividades: 

o orientação de mestrandos; 



o oferta de disciplina a ser definida pelo Colegiado; 

o participação semanal nas reuniões do Programa: Colegiado, de 

Professores, de Equipe de Pesquisa ; e 

o participação nas atividades da Linha de Pesquisa especificada por 

este Edital; 

o manter atividades de pesquisa e publicações compatíveis com as 

exigências do Programa e da CAPES. 

Parágrafo único – O Processo Seletivo também classificará candidatos a fim de 

atender eventual demanda  para substituição de professores ou para abertura de 

novas vagas no prazo de validade da Seleção. 

 

Art. 5º. O Processo de Seleção e classificação de candidatos compreenderá 2(duas ) 

fases: 

Primeira Fase 

 Análise do curriculum-vitae e da documentação solicitada; 

 Análise do mérito do programa de trabalho 

Segunda Fase (para os aprovados na Primeira Fase) 

 Argüição do candidato com base em: 

o curriculum-vitae; 

o programa de trabalho  

 

III- DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 6º. O processo seletivo obedecerá as etapas a seguir: 

a) Publicação do Edital 

O Edital será publicado de 27/01/2014 a 9/02/2014 e será veiculado no site de 

Editais da PUC SP e no site do Programa de Estudos Pós Graduados em Educação: 

Formação de Formadores, além das dependências da Universidade. 

b) As inscrições serão feitas na Secretaria do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação: Formação de Formadores,  sala 310 A, rua Ministro Godói, 969, 

das 13 às 18 horas no período de  10/02/2014 a 14/02/2014. 

c) O processo seletivo será realizado no período de 17 a 21/02/2014 

d) O resultado do processo seletivo será divulgado após o término do processo 

seletivo. 



Parágrafo único – A seleção dos candidatos não garante a contratação do professor que 

está adstrita à aprovação do Reitor e da Fundação São Paulo FUNDASP, nos termos do 

art 100 do Estatuto da Pontifícia Universidade Católica – PUC SP. 

 

IV - DA BANCA EXAMINADORA  

Art 7º. Os candidatos serão avaliados por uma Banca composta por 3 (três) professores: 

.01(um) docente do Programa, vinculado à Linha de Pesquisa “Intervenções Avaliativas 

em Espaços Educativos”; 

 01 (um) docente da Faculdade de Educação, indicado pelo Programa 

.01 (um) docente externo, doutor em Educação, de mérito reconhecido na área 

correspondente à Linha de Pesquisa. 

§ 1º. O Diretor e o Diretor Adjunto da Faculdade não poderão integrar a Banca 

Examinadora da Seleção, sendo preservados como instâncias de recurso, como prevê o 

art. 14 desse Edital. 

§ 2º. A Banca deverá ser composta por ao menos 2/3 (dois terços) de docentes 

credenciados em Programas de Pós-Graduação. 

 

V – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

Art. 8º. A Contratação obedecerá as seguintes condições: 

§ 1º. No caso de contrato por prazo indeterminado, os candidatos selecionados deverão 

compor o quadro provisório do Departamento tendo início o período probatório de 02 

(dois) anos 

§ 2º. No caso de contrato por prazo determinado, os candidatos selecionados poderão se 

contratados para a) o exercício temporário do ensino; b) atender as situações de 

substituição; c) o ministério de disciplinas optativas; d) a situação de especialistas para 

os Cursos Superiores de Tecnologia; e) os demais casos previstos no Art. 101 do 

Estatuto. 

§ 3º. Os professores contratados na forma do § 2º. Não integrarão o Quadro Provisório e 

o tempo não será contabilizado como período probatório. 

Art. 9º. A contratação será feita de acordo com o que prevê o art. 100 do Estatuto da 

Universidade. 

 

VI – DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO E DOS CANDIDATOS 

REMANESCENTES 



Art. 10. O Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos 

Art 11. Os candidatos remanescentes comporão uma lista de espera por ordem de 

classificação e poderão se convocados, no prazo de validade da Seleção, para ocupar 

eventuais vagas ou para substituir professores afastados por licença. 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12. Os Candidatos selecionados deverão elaborar o seu plano de trabalho em 

conjunto com a Coordenação do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Formação de Formadores por ocasião da contratação, com as propostas relacionadas ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. 

Art. 13 Não será admitido pedido de revisão de qualquer das Fases do Processo 

Seletivo. 

Art. 14 Os casos omissos serão decididos primeiramente pela Banca Examinadora para 

processamento da Seleção, podendo esta recorrer à Direção da Faculdade e às Pro-

Reitorias de Graduação ou de Pós-Graduação, em caso de dúvida, 

 

São Paulo, 25 de novembro de 2013 

 

Diretora da Faculdade de Educação 

  



Anexo 1 

Ementa da Linha de Pesquisa 

Intervenções avaliativas em espaços educativos 

A avaliação educacional tem como propósito básico oferecer subsídios para o 

planejamento e o aperfeiçoamento da ação educativa, na sala de aula, na instituição escolar, 

no sistema de ensino. A promoção de processos avaliativos de larga escala traz hoje para a 

instituição escolar a obrigatoriedade de refletir sobre seu desempenho em um contexto mais 

amplo, além de exigir a mudança de sistemáticas de avaliação de sala de aula. É neste 

contexto que a ação do formador na escola ou no sistema de ensino tem um papel 

fundamental: compreender os diagnósticos e produzir propostas pedagógicas mais efetivas. 

Inclui-se também nesta perspectiva a elaboração de processos avaliativos do desempenho 

escolar e das instituições de ensino que permitam ressignificar a prática educativa. 

Disciplinas associadas a linha de pesquisa: “Avaliação e mudanças nas práticas 

educativas” e “Avaliação da instituição educativa: conceitos e processos”. 

  



ANEXO 2  

Declaração 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que não existe contra a minha 

pessoa qualquer sentença condenatória transitada em julgado na esfera criminal. 

 

 

 

São Paulo,..........de ..............de 2014 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

  



ANEXO 3 

Ficha de Inscrição 

 

À Diretora da Faculdade de Educação 

 

Eu-----------------------------------------------------------------------------------------, RG.................., 

CPF......................venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo para uma 

vaga de docente no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação 

de Formadores – Mestrado Profissional, da PUC SP, para a Linha de Pesquisa 

Intervenções avaliativas em espaços educativos. 

 

São Paulo, ..............de .......................................de 2014 

 

Assinatura do(a) candidato(a)- 


