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EDITAL 64/2014 
 

PROCESSO SELETIVO DOCENTE NA 
ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições fixadas no inciso VII do artigo 3º da 

Portaria GR 241/2013, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, no uso de suas atribuições 

fixadas no inciso VII do artigo 4º da Portaria GR 241/2013, tornam público processo seletivo para 

seleção de 01 (um) docente para integrar o quadro de docentes permanentes do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, dos 

quais dedicará 20 (vinte) horas semanais para desenvolver atividades de pesquisa estritamente 

relacionada às linhas de pesquisa do programa, na participação ou na coordenação de projetos de 

pesquisa do programa, na coordenação ou participação de grupos de pesquisa do programa, em 

orientação de discentes do programa, 8 (oito) horas semanais nas demais atividades do programa, 

especialmente as de ensino, até 4 (quatro) horas semanais em programas e projetos de extensão 

da instituição, até 8 (oito) horas em atividades de ensino, pesquisa e extensão de cursos de 

graduação da instituição. 
 
REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

Art. 1º. Os candidatos deverão: 
 

I. Portar o título de Doutor em Educação há pelo menos 5 (cinco) anos; 

II. Ter concluído pelo menos 2 (duas) orientações de mestrado ou doutorado; 

III. Ter publicado, no período 2011-2014, pelo menos 6 (seis) publicações científicas 

qualificadas, do conjunto das seguintes publicações: artigos em periódicos, livros 

completos, capítulos de livros, trabalhos completos em anais de eventos científicos. 

IV. Ter publicado, no período 2011-2014, pelo menos 3 (três) publicações científicas 

qualificadas pela área no mínimo como B2, no caso de periódico, ou como L2, nos demais 

casos, do conjunto das seguintes publicações: artigos em periódicos, livros completos, 

capítulos de livros, trabalhos completos em anais de eventos científicos. 

V. Não possuir vínculo com outro programa de pós-graduação stricto sensu. 

 

 
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Art. 2º. As inscrições deverão ser solicitadas pessoalmente ou por terceiros, desde que 

apresente procuração para tais fins, na Secretaria Acadêmica do Campus D. Idílio José Soares, 

situada na Avenida Conselheiro Nébias, 300, em Santos (SP), apresentando-se os seguintes 

documentos: 
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I. Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 

II. Curriculum Lattes atualizado; 

III. Cópia autenticada do Diploma de Doutorado reconhecido ou revalidado no Brasil; 

IV. Cópia autenticada de Cédula de Identidade e do CPF ou, para estrangeiros, de RNE ou 

Passaport; 

V. Original ou cópia simples das seguintes publicações, do período 2011-2014: artigos 

publicados em periódicos, capítulos de livros, livros completos, trabalhos completos 

publicados em anais de eventos. 

 
Parágrafo único. O deferimento ou indeferimento das inscrições dependerá da apresentação 

de todos os documentos elencados e será divulgado pela Coordenação do Programa. 

 
PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 3º. O processo seletivo será realizado no Campus D. Idílio José Soares, situado na Avenida 

Conselheiro Nébias, 300, em Santos (SP), por Banca Examinadora composta por 5 (cinco) membros 

indicados pelas Pró-Reitorias de Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa, que obedecerá a 

seguinte composição: 
 

I. Dois membros do quadro de docentes permanentes do programa de pós-graduação stricto 

sensu em Educação da Universidade Católica de Santos, representando preferencialmente 

as duas linhas de pesquisa do Programa; 

II. Um membro do quadro de docentes permanentes dos demais programas de pós-

graduação stricto sensu da Universidade Católica de Santos; 

III. Dois membros, vinculados ou não à universidade, que possuam perfil superior aos exigidos 

dos candidatos. 

 

Art. 4º. O processo seletivo será composto das seguintes avaliações:  
 

I. Texto científico inédito, em formato de artigo ou de comunicação, de até 20 laudas, sobre 

uma das temáticas centrais do programa identificados pelas linhas de pesquisa e pelos 

projetos de pesquisa do programa; 

II. Aula, de até 30 minutos, sobre temática que o candidato identifique que poderá vir a 

desenvolver no programa; 

III. Entrevista e Análise do Curriculum. 

 
§1º. O texto científico será avaliado quanto à cientificidade, profundidade, originalidade e 

inovação. 
 

§2º. A aula será avaliada quanto à didática, levando-se em conta que o público-alvo seria o de 

discentes de pós-graduação. 
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§3º. A entrevista servirá para a Banca Examinadora compreender o curriculum dos candidatos 

e avaliar a experiência profissional, docente e científica do mesmo para as suas futuras atribuições 

no programa. 
 

§4º. Cada membro da Banca atribuirá notas individuais de 0,00 (zero) à 10,00 (dez) para cada 

uma das três avaliações, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver a média final das 15 

(quinze) notas, de mesmo peso, igual ou superior a 7,00 (sete). 

 

CALENDÁRIO 

 

Art. 5º. O presente processo obedecerá ao seguinte calendário: 
 

I. Inscrições no processo seletivo: até 20/06/2014. 

II. Divulgação das inscrições deferidas: 23/06/2014. 

III. Divulgação da composição da banca examinadora: 23/06/2014. 

IV. Entrega dos textos científicos: 24/06/2014, das 9 às 13 horas. 

V. Aulas: 24/06/2014, em horário a ser comunicado pela banca examinadora. 

VI. Entrevistas: 24/06/2014, em horário a ser comunicado pela banca examinadora. 

VII. Divulgação dos aprovados e da classificação provisória: 25/06/2014. 

VIII. Prazo para interposição de recursos: 26/06/2014. 

IX. Avaliação dos recursos: 27/06/2014. 

X. Divulgação da classificação final: 30/06/2014. 

 

 

Santos, 13 de junho de 2014. 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 
Pró-Reitora de Graduação 

 

Prof. Dr. Marcelo Lamy 
Pró-Reitor de Pós Graduação e Pesquisa 


