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EEDDIITTAALL  DDEE  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO  EEMMEERRGGEENNCCIIAALL  DDEE  
PPRROOFFEESSSSOORR  

Da Finalidade e das Propostas Objeto desta Seleção 

Artigo 1º. O Departamento de Fundamentos do Serviço Social, da 

Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, faz saber que estarão abertas inscrições para processo seletivo de 

professor para assumir, em caráter emergencial, uma disciplina do Curso 

de Serviço Social, para substituição de professor afastado por licença. 

Artigo 2º. O processo seletivo será realizado para o preenchimento da 

seguinte vaga: 

CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS HISTÓRICO-TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

DO SERVIÇO SOCIAL IV 

SIGLA: FHTM IV 

Nº DE VAGAS: 01 

HORÁRIO: QUINTA FEIRA DAS 18:50 ÀS 22:25 

PERÍODO: QUARTO PERÍODO 

FORMAÇÃO: SERVIÇO SOCIAL 

TITULAÇÃO: MESTRE E/OU DOUTOR 

EMENTA DA DISCIPLINA: A modernização conservadora no Pós-64 e a 

transição democrática. A sociedade brasileira em face das transformações 

sociais, políticas e econômicas do capitalismo base da profissão na história. 

Estudo dos fundamentos históricos e teórico-metodológicos da profissão na 

sociedade brasileira; do significado social da profissão; de sua inserção no 

processo de reprodução da vida social; das respostas profissionais às 

expressões da questão social nos diferentes espaços ocupacionais e das 

principais expressões do debate teórico da profissão. 
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Dos Candidatos 

Artigo 3º. Além do horário acima o candidato deverá ter disponibilidade para 

participar de reuniões pedagógicas do curso e reuniões do Departamento de 

Fundamentos do Serviço Social.  

Artigo 4º. Os candidatos deverão ser assistentes sociais, com registro no 

CRESS, e ter, no mínimo, mestrado. 

Das Inscrições 

Artigo 5º. A inscrição deverá ser feita na Secretaria da Faculdade de 

Ciências Sociais da PUC-SP, sala S-20, Rua Monte Alegre, 984, São Paulo, 

das 10:00 às 19:00 horas, mediante a entrega dos documentos listados no 

Artigo 6º, devidamente envelopados, com a indicação: 

PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSOR 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL 

Se aprovado na segunda fase do processo seletivo, o candidato deverá 

apresentar a documentação original. 

Artigo 6º. Os candidatos interessados deverão anexar, no ato da inscrição, 

os seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição (em anexo). 

 Currículum Vitae na Plataforma LATTES. 

 Cópia do diploma da graduação em Serviço Social, devidamente 

registrado. 

 Cópia dos diplomas ou certificados dos demais cursos, tais como 

especialização, Mestrado ou Doutorado, caso tiver, devidamente 

registrados. 

 Cópia dos certificados ou comprovantes de participação em eventos 

acadêmicos. 

 Cópia dos certificados ou comprovantes de participação em eventos 

profissionais. 

 Cópia dos certificados ou comprovantes de participação em cursos 

extracurriculares. 
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 Publicações dos últimos 3 (três anos), devidamente comprovadas, de 

acordo com as normas do MEC/SESU (juntar capa do livro e do 

artigo). 

 Cópia de documentos que comprovem a atuação no mercado de 

trabalho. 

 Cópia de documentos que comprovem a experiência profissional 

 Cópia de documentos pessoais (RG, CPF ou CNH) com foto recente. 

 Atestado de matrícula no doutorado (se tiver). 

Artigo 7º. Os candidatos com deficiência deverão especificar na ficha de 

inscrição as suas necessidades para adaptações que se fizerem 

necessárias. A esses candidatos será assegurado o direito de participação 

no processo seletivo em igualdade de condições com os demais 

Do Processo de Seleção e Classificação 

Artigo 8º. O processo de seleção e classificação dos candidatos 

compreenderá duas fases, a saber: 

 Primeira fase (eliminatória): 

Análise da documentação do candidato, de acordo com as normas 

internas da Unidade, que poderá ou não atribuir valores de 

pontuação. 

 Segunda fase (classificatória): 

Os candidatos admitidos à segunda fase serão submetidos a uma 

entrevista focada no currículo e na ementa da disciplina. 

§1º Na primeira fase, serão consideradas as seguintes qualificações 

dos candidatos, na ordem considerada prioritária pela banca 

examinadora: 

o Formação e atualização na área do Serviço Social: publicações, 

pesquisas, cursos frequentados, participação em eventos 

acadêmicos e profissionais. 

o Experiência docente. 

o Experiência profissional. 
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§2º A classificação final dos candidatos será obtida pelo resultado da 

análise das duas fases da seleção. 

§3º Em caso de empate entre os candidatos, serão observados os 

seguintes critérios de desempate: 

o Titulação. 

o Produção acadêmica. 

o Tempo de atividade no magistério superior. 

o Tempo de experiência profissional na área. 

o Participação em eventos acadêmicos. 

o Participação em eventos profissionais. 

Do Cronograma do Processo Seletivo 

Artigo 9º. Processo de seleção: 03/08/2017 a 18/08/2017 

Artigo 10º. Inscrição: 03/08/2017 a 11/08/2017 

Artigo 11º. Primeira fase: 14/08/2017 

Artigo 12º. Segunda fase: 16/08/2017 

Artigo 13º. Publicação do processo seletivo: 18/08/2017 

Da Banca Examinadora 

Artigo 14º. O processo seletivo será conduzido por uma Banca 

Examinadora composta por, no mínimo, 3 (três) professores indicados pelo 

Departamento a que está vinculada à disciplina, com titulação mínima de 

doutor. Os membros da Banca, após a sua constituição, deverão definir seu 

presidente. 

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

examinadora da seleção, sendo preservados como instância de recurso. 

Das Condições da Contratação 

Artigo 15º. A contratação do candidato selecionado estará condicionada à 

aprovação do Diretor da Faculdade, da Reitora, do CONSAD e FUNDASP. 

§1º O candidato selecionado será contratado em caráter emergencial para 

exercício temporário no ensino (prazo máximo de um ano). 
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Do Prazo de Validade da Seleção 

Artigo 16º.  O presente Processo Seletivo terá validade de 2 (dois) anos. 

Artigo 17º. Os candidatos remanescentes comporão uma lista de espera por 

ordem de classificação e poderão ser convocados, no prazo de validade da 

seleção, para ocupar eventuais vagas ou para substituir professores 

afastados por licença. 

Das Disposições Gerais 

Artigo 18º.  O candidato selecionado deverá elaborar o seu plano de 

trabalho em conjunto com a Chefia do Departamento e submeter o programa 

à aprovação de um professor da equipe da disciplina. 

Artigo 19º.  Não será admitido pedido de revisão de qualquer das fases do 

processo seletivo. 

Artigo 20º.  Os casos omissos serão decididos primeiramente pela Banca 

Examinadora, podendo esta recorrer à Direção da Faculdade e à Pró-reitoria 

da Graduação, em caso de dúvida.  

São Paulo, 02 de agosto de 2017. 

 
Prof. Drª Laisa Regina Di Maio Campos Toledo 

Chefe do Departamento de Fundamentos do Serviço Social 

 

 

 

 
Prof. Drª Mariza Romero 

Diretora da Faculdade de Ciências Sociais 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, _________________________________________________________ 

Residente à ___________________________________________________ 

Bairro: _______________________________________________________ 

CEP: ______________ Cidade: _____________________ Estado: _______ 

Tel. (    ) ______________________ Cel. (     ) ________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

 

Algum tipo de deficiência: SIM (     )               NÃO (     ) 

Especificar o CID (Classificação Internacional de Doenças) e indicar se 

necessita condição especial para a realização da seleção: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Venho requerer a minha inscrição para o processo seletivo do Departamento 

de Fundamentos do Serviço Social para a disciplina Fundamentos Histórico-

teórico-metodológicos do Serviço Social. 

 

Anexo a esta, apresento os documentos exigidos neste edital. 

 

São Paulo, ______ de _______________________ de 2017. 

 

 

 

(ASSINATURA DO CANDIDATO) 


