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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

O Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, torna público que 

estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado à contratação de Professores 

Substitutos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Este processo seletivo será regido pelo presente Edital, pelas normas vigentes no ordenamento 

jurídico, e especificamente pelas Leis Estaduais n° 6.901, de 02 de outubro de 2014, e 5.343, de 08 de 

dezembro de 2008.   

 

1.1.1. O presente processo seletivo tem como objetivo a formação de banco de cadastro de reserva de 

professor substituto nas áreas de conhecimento descritas no Anexo I deste edital. 

 

1.1.2. O professor substituto exercerá suas atividades exclusivamente na graduação, nos termos do art. 

2º, § 1º, VI da Lei Estadual n° 6.901/2014 e do art. 4º, § 4º da Lei Estadual n° 5.343/2008. 

 

1.2. A realização do processo seletivo caberá à respectiva Unidade Acadêmica da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, para a qual a área de conhecimento deve atender. 

 

1.3. O presente Edital contém os seguintes anexos:  

 

Anexo I – Quadro áreas de conhecimento, com Unidade e Área/Setor de Atuação e Carga Horária 

(hora aula – quantidade: horas necessárias para satisfazer à necessidade da UERJ). Turnos diurnos e/ou 

noturnos.    

Anexo II – Período, Locais de Inscrição e Cronograma do Processo Seletivo.  

Anexo III – Critérios para pontuação na análise curricular. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  

 

2.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para a contratação temporária, aos seguintes 

requisitos: 

 

a) Ser aprovado e classificado no processo seletivo, na forma estabelecida neste Edital, seus 

anexos e suas retificações; 

b) É vedada à contratação, na forma da Lei Estadual n° 6.901/2014, de servidores da 

Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 

como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, com exceção dos servidores 

enquadrados nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, desde que comprovada à compatibilidade de horários; 

c) Não ser ocupante de cargo efetivo da carreira de magistério, de que trata a Lei Estadual n° 

5.343/2008; 

d) Ser brasileiro ou estrangeiro, quanto a este apresentar visto de acordo com a legislação em vigor 

ou beneficiários de acordos ou convênios internacionais; 
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e) Ter idade mínima de 18 anos completos;  

f) Gozar dos direitos políticos;  

g) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;  

h) Apresentar atestado de aptidão física e mental; 

i) Não ter sofrido, no exercício da função pública e privada, penalidade incompatível com a 

contratação; 

j) Estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da profissão, quando o setor do concurso 

exigir;  

k) Possuir diploma de graduação, em acordo com área de formação exigida pela unidade para cada 

área/setor, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC ou, no caso de Diploma obtido no exterior, 

estar revalidado de acordo com a Legislação vigente; 

l)  Aos demais requisitos inseridos na Lei Estadual n° 6.901/14, incluindo o art. 15. 

  

2.2. O candidato aprovado será classificado em relação aos outros concorrentes do processo seletivo 

em ordem decrescente pela pontuação atingida e somente poderão ser convocados para assumir o 

exercício da função temporária de Professor Substituto na ordem estabelecida na classificação.  

 

2.3. O presente processo seletivo terá validade de dois anos, sendo permitida a prorrogação por prazo 

igual, mediante expressa decisão da UERJ. 

 

2.4. A contratação decorrente da aprovação no processo seletivo contido neste Edital deverá observar o 

disposto no art. 5°, da Lei Estadual n° 6.901/14, quanto ao prazo de validade da contratação 

temporária. 

  

3. DA INSCRIÇÃO  

 

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar o desconhecimento.  

 

3.2. Os interessados poderão obter maiores informações sobre o processo seletivo nas Unidades 

Acadêmicas responsáveis pelas vagas.  

 

3.3. Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição mediante requerimento ao Diretor da 

Unidade Acadêmica responsável pela vaga – conforme indicado no Anexo II deste Edital – indicando a 

área/setor em que pretendem concorrer, acompanhado das cópias e originais da seguinte 

documentação: 

  

a) Documentação pessoal: Documento de identidade ou equivalente, válido em todo território 

nacional ou o passaporte; 

b) Curriculum Vitae ou Currículo Lattes, impresso, com documentação comprobatória. 

c) Diploma de Graduação, em acordo 2.1, alínea k, deste Edital, ou cópia do comprovante de 

colação de grau. 

  

3.4. O período de solicitação de inscrições está definido no Anexo II deste Edital. 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã – CEP 20550-900 – Rio de Janeiro, RJ 

 

 

3 
 

 

3.5. Será permitida a inscrição por procuração específica individual com firma reconhecida por 

autenticidade, acompanhada de cópias dos documentos de identidade do candidato e do procurador, 

devidamente autenticadas. A procuração e as fotocópias dos documentos deverão ser anexadas ao 

Requerimento de Inscrição.  

 

3.6. O candidato inscrito, por procuração, assume total responsabilidade pelas informações prestadas 

por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante no 

preenchimento do Requerimento de Inscrição. 

 

3.7. A análise das solicitações de inscrições será feita pelo Departamento Acadêmico responsável pela 

área/setor da vaga, mediante exame da documentação necessária para a inscrição. Será indeferida a 

inscrição em caso de não apresentação da documentação exigida, e consequentemente eliminado do 

processo seletivo.     

 

3.7.1. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o candidato poderá recorrer, com efeito 

suspensivo, ao Diretor da Unidade responsável pela área setor, no prazo de 1 (um) dia útil após a 

publicação dos resultados, no local das inscrições.  

 

3.7.2. O resultado do recurso será divulgado conforme inserido no calendário constante do Anexo 2 

deste edital. 

 

3.8. É vedada a inscrição condicional.  

 

3.9. Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual mínimo de 5% das vagas do total de 

vagas para uma mesma área, conforme legislação vigente, à medida que a UERJ necessitar de realizar 

contratações, bem como a participação no processo seletivo simplificado em igualdade de condições 

com os demais, com exceção do local, devendo, ser informado no período de inscrição à deficiência da 

qual é portador e as condições especiais necessárias para a realização das provas, bem como o tempo 

adicional que precisar. A deficiência deve se compatível com as atividades a ser exercidas. 

 

3.9.1. Serão consideradas como pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nos critérios 

definidos no Anexo Único da Lei Estadual nº 2.298/94, alterada pela Lei Estadual nº 2.482/95. 

 

3.9.2. Para fazer jus à reserva prevista no presente artigo, o candidato deverá declarar expressamente a 

deficiência de que é portador no ato da inscrição, apresentando seu histórico médico, podendo o 

Departamento Acadêmico responsável pela área/setor da vaga, antes de deliberar sobre qualquer 

pedido de inscrição, solicitar prévia inspeção por junta de especialistas do candidato, para 

comprovação da deficiência de compatibilidade com as atividades a serem exercidas.  

 

3.10. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá, no ato da 

inscrição, relacionar suas necessidades para o dia da prova, sendo vedadas alterações, salvo nos casos 

de força maior e aqueles de interesse da Administração Pública. 
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3.10.1. O candidato portador de deficiência visual importante deverá indicar sua condição, informando 

no Requerimento de Inscrição a necessidade de realizar a prova com o auxílio de um Ledor, que será 

disponibilizado pela unidade ou instituição responsável pela realização do processo seletivo, não 

podendo a UERJ ser posteriormente responsabilizada pelo candidato, sob qualquer alegação, por 

eventuais erros de qualquer ordem. 

 

3.10.2. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando no 

Requerimento de Inscrição se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de sala de prova de fácil acesso. 

 

4. DA REMUNERAÇÃO.  

 

4.1. A remuneração do professor substituto será realizada na forma definida no art. 4º, §4º da Lei 

Estadual n° 5.343/2008, em observância da Resolução UERJ n° 03/1991, e observado o disposto no 

art. 14 da Lei 6901/2014.  

 

4.2. A contratação temporária será efetivada mediante contrato administrativo em que são assegurados 

os seguintes direitos: 

I - licença maternidade; 

II - licença paternidade; 

III – férias, inclusive proporcionais; 

IV – 13º salário, inclusive proporcionais; 

V – Adicional de periculosidade, desde que preenchidos os requisitos legais; 

VI – Adicional de insalubridade, desde que preenchidos os requisitos legais; 

 

5. DA SELEÇÃO: 

 

 5. DA SELEÇÃO  

 

5.1. O processo seletivo será conduzido por comissão julgadora constituída pelo Departamento do 

processo, composta de 03 (três) membros. 

  

5.2. O processo seletivo será realizado em 2 (duas) etapas:  

 

5.2.1. A primeira etapa será constituída por análise dos Curriculum Vitae/CurriculoLattes.  

5.2.2. Após a primeira etapa serão aplicadas, a critério da Unidade Acadêmica  pelo menos 2 (duas) das 

três provas abaixo relacionadas (valor máximo - 100 pontos cada):  

 

a) prova escrita;  

b) prova didática; 

c) prova prática. 

 

5.3. A Unidade Acadêmica poderá, segundo seus próprios critérios, estabelecer subáreas para as provas 

a serem aplicadas, desde que comunicadas aos candidatos e que correspondam a subdivisões dos 

Departamentos Acadêmicos da Universidade.  



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã – CEP 20550-900 – Rio de Janeiro, RJ 

 

 

5 
 

 

5.4. A análise dos curriculum seguirá aos critérios objetivamente dispostos no Anexo III.  

 

5.5. Será considerado aprovado o candidato que obtiver média aritmética superior ou igual a 70 

(setenta) pontos das prova(s) aplicada(s) somadas à análise dos Currículos.  

 

5.6. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obter maior grau na Prova Escrita, na Prova 

Didática, na Prova Prática, persistindo o empate, o de maior idade, nesta ordem. 

 

 

 

6. DOS PEDIDOS DE VISTAS DE PROVAS E INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS 

 

6.1. Será permitido ao candidato solicitar vista de prova e interpor recurso sem efeito suspensivo contra 

o resultado das provas, de acordo com o cronograma a ser definido por cada Unidade Acadêmica. O 

prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado e deve 

ser feito na Unidade responsável pelo processo seletivo. 

 

6.2. Não será admitido recurso ou pedido de vista apresentado fora do prazo ou em desacordo com o 

estipulado neste Edital. 

 

6.3. A decisão final da Banca Examinadora sobre os recursos será soberana e definitiva, não existindo, 

desta forma, recurso contra o resultado do recurso. 

  

7. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO E DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1. A Comissão Julgadora encaminhará ao Chefe de Departamento ou Instância equivalente a ata do 

processo seletivo, relacionando os candidatos aprovados pela ordem de classificação. O Diretor da 

Unidade fará publicar no Diário Oficial do Estado o resultado final do processo seletivo. 

 

7.2. O provimento das vagas obedecerá ao número de vagas definidos no Anexo I deste Edital, à ordem 

de classificação e às normas legais pertinentes e às regras do Edital.   

 

7.3. Após a publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Reitor da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro definirá a data do início do contrato com a respectiva carga 

horária, ouvindo a COPAD e diante da necessidade da UERJ. 

 

7.4. Os professores substitutos selecionados serão chamados para a contratação a partir da necessidade 

da UERJ.  

 

7.5. Os professores serão chamados pela ordem de classificação e, caso não tenha interesse em firmar o 

contrato no chamamento, poderá abdicar de seu lugar na ordem de classificação, sendo encaminhado 

para o final do rol de classificados, enquanto durar a validade do processo seletivo. 

 

7.6. O candidato que não apresentar a documentação necessária para contratação no prazo estipulado 

na convocação será eliminado do certame. 

  

7.7. O contrato obedecerá ao disposto na Lei Estadual n° 6.901/2014.  
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7.8. A extinção do contrato de professor substituto se dará, sem direito a indenizações, pelo termino do 

prazo contratual ou por iniciativa do contratado, comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, bem 

como pelas hipóteses do art. 12 da Lei Estadual n° 6.901/2014.  

 

8. DA ATIVIDADE 

 

8.1. Os Professores Substitutos desenvolverão atividade de ensino, exclusivamente na graduação, de 

acordo com o §4º do Art. 4º da Lei Estadual n° 5.343, de 08 de dezembro de 2008.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

9.1. A divulgação de qualquer informação sobre o presente processo seletivo será divulgado através de 

comunicado divulgado no Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ.        

 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora do certame. 

 

9.3. Serão incorporados ao presente edital, para todos os efeitos, quaisquer edital complementar, avisos 

e convocações relativos ao presente processo seletivo que vierem a ser publicados pela UERJ, e 

também divulgados no Departamento de Educação da FFP/UERJ, situado à Rua Dr. Francisco Portela, 

1470 – sala 115/A – Patronato – São Gonçalo – CEP 24435-005. 

 

9.4. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 

candidatos reprovados. 

 

9.5. A aprovação e classificação final no Processo Seletivo não asseguram ao candidato o direito de 

ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele contratado segundo a ordem 

classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da 

Administração Pública que se reserva o direito de proceder às contratações em número que atenda ao 

seu interesse e às suas necessidades. 

 

9.6. Os candidatos classificados em posições excedentes às vagas ofertadas poderão ser contratados em 

função da disponibilidade de vagas durante o prazo de validade do Processo Seletivo. 

 

9.7. Após publicado o extrato do Processo Seletivo no Diário Oficial faculta-se a qualquer cidadão a 

apresentação de impugnação ao edital no prazo de 2 (dois) dias. 
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ANEXO I – PERÍODOS E ETAPAS DO CONCURSO  

 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – UERJ 

Departamento de Educação 

DATAS E LOCAL DE INSCRIÇÃO: 

As inscrições foram realizadas no período de 29 de janeiro até 11 de fevereiro de 2019, de terça-feira à 

segunda-feira, das 10 às 17 horas, na Secretaria de Departamentos da FFP/UERJ, situado à Rua Dr. 

Francisco Portela, 1470  – Patronato – São Gonçalo – CEP 24435-005 – Tel (021) 3705-2227. 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO: 

 

DATAS DE INSCRIÇÃO: 29 de janeiro até 11 de fevereiro de 2019 

RESULTADOS DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÕES: 13 de fevereiro de 2019 

AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS: 15 de abril de 2019 

PROVA ESCRITA: 16 de abril de 2019, de 09:00 às 12:00 hs.  

DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS E LOCAIS DA ENTREVISTA: 24 de abril de 2019 

PROVA PRÁTICA: Se dará por meio de uma entrevista, realizada nos dias 25 de abril (MANHÃ E 

TARDE) e 26 de abril de 2019 (MANHÃ).  

RESULTADO FINAL DO CONCURSO: 29 de abril de 2019. 
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ANEXO II – QUADRO DE ÁREAS DE CONHECIMENTO, PONTOS PARA A PROVA ESCRITA 

E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ÁREAS: 

1) FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO:  

Filosofia da Educação, Psicologia da Educação, História da Educação e Sociologia da 

Educação 

2) TEORIA E PRÁTICA: 

Educação, Artes e Ludicidade, Alfabetização, Educação Infantil, Literatura Infanto-

Juvenil, Educação Especial, Informática e Educação, Cultura Brasileira e Educação, 

Pesquisa em Educação, Didática, Currículo e Escola, Estágio Supervisionado, Avaliação 

Educacional, Organização do Ensino no Brasil, Educação de Jovens e Adultos, Gestão 

Educacional, Psicologia Social e Políticas Públicas de Educação. 

 

PONTOS PARA A PROVA ESCRITA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ÁREA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

1º Ponto: A Representação Cognitiva e  a construção do Pensamento e Linguagem: consensos e 

dissensos entre a Epistemologia genética de Jean Piaget e o Interacionismo Socio-Histórico de Lev 

Vygotsky para a compreensão do desenvolvimento infantil nos processos de ensino-aprendizagem. 

 

Referências Bibliográficas:  

CUNHA, Marcus Vinicius. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002 

PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. 

VYGOTKSY, Lev. Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

2º Ponto: Conteúdos fundamentais da disciplina “Sociologia da Educação”, para ser oferecida no curso 

de formação de professores. 

 

Referências Bibliográficas:  

 FORACCHI, M. M. e MARTINS, J. S. (1990). Sociologia e sociedade – literaturas de introdução à 

sociologia. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos.  

RIBEIRO, Luiz Cesar Queiroz; KOSLINSKI, Mariane C.; ALVES, Fátima; LASMAR, 

Cristiane(orgs.).  

Desigualdades urbanas, desigualdades escolares / Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro... [et al.].  

- Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles: IPPUR/UFRJ, 2010.    

 

 

3º Ponto: -  Debates contemporâneos entre Filosofia e Educação. 

 

Referências Bibliográficas:  
GALLO, Silvio. Deleuze e a Educação. Belo Horizonte: Editora Autentica, 2008. 

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a Educação. Belo Horizonte: Editora Autentica, 2014. 

NOGUERA, Renato. O ensino de filosfia e a Lei 10639.  Rio de Janeiro: Editora Pallas, 2015. 

 

 

4oPonto: A construção do Estado e da nação brasileira e a organização do campo educacional.  

 

Referências Bibliográficas:  
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LOPES, Eliana Marta T. [et. al.]. 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.  

XAVIER, Maria e., RIBEIRO, Maria L. & NORONHA, Olinda M. História da Educação. A Escola no 

Brasil. São Paulo: FTD, 1994.  

VEIGA, Cyntia Greive. Escola pública para os negros e os pobres no Brasil: uma invenção imperial. Rev. Bras. 

Educ. [online]. 2008, vol.13, n.39, pp.502-516. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782008000300007&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

 

ÁREA: TEORIA E PRÁTICA 

 

1º Ponto: A Educação de Crianças, jovens e adultos pós-LDB no Brasil: desafios políticos, 

pedagógicos  e epistemológicos 

 

Referências Bibliográficas:  

 

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Lei n. 9.394, 20 de dezembro de 1996. 

Brasília, 1996. Seção V. art. 37-38. 

BRASIL. Parecer n.11/2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Brasília, 2000. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. São Paulo, Paz e Terra, 1996. 

PINTO, A. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo, Cortez, 1987. ROCHA,  E.A.C. 

Educação Infantil: Enfoques e Diálogos, KRAMER, Sonia( Orgs.).São Paulo, Editora Papirus, 2011. 

SMOLKA,  A.L.B.A Criança na fase Inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 

Campinas: Ed.Unicamp/Cortez, 1998.  

     

 

 

2º Ponto: Concepções e políticas curriculares: Implicações dos processos de centralização para a 

inclusão e relação de ensino-aprendizagem nas escolas. 

 

Referências Bibliográficas:  

BALL, Stephen J.; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette. Como as escolas fazem as políticas: atuação 

em escolas secundárias. Tradução de Janete. Bridon. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016. 220 p. 

LOPES, A. C. & MACEDO, E. Teorias de Currículo. Cortez Editora, 2011. 

MACEDO, E. Base Nacional Curricular Comum: a falsa oposição entre conhecimento para fazer algo 

e conhecimento em si. Educação em Revista, v. 32, n. 2, p. 45-68, jun. 2016. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 1999. 

 

 

3º Ponto: O debate acerca da modernização conservadora: Políticas Públicas Educacionais, Gestão 

Educacional e a Organização do ensino no Brasil. 

 

Referências Bibliográficas:  

APPLE, Michael W. Para além da lógica do mercado. Compreendendo e opondo-se ao Neoliberalismo. 

Rio de Janeiro: DP & A, 2005.    

CATANI, Afrânio Mendes & OLIVEIRA, Romualdo Portela (orgs.). Reformas educacionais em 

Portugal e no Brasil. Belo Horizonte, editora Autêntica, 2000.    

GENTILI, Pablo (org.). Pedagogia da exclusão. Crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis, 

Vozes, 1996. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782008000300007&script=sci_abstract&tlng=pt
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4º Ponto: A pedagogia como prática cultural: a importância do brincar, da literatura, das manifestações 

e expressões artísticas como produtores e mediadores dos processos educativos. 

 

Referências Bibliográficas:  

SIMÕES, Lucila Bonina Teixeira. Literatura Infantil: entre a infância, a pedagogia e a arte. Cadernos de 

Letras da UFF , v. 23, n. 46, p. 219-242, 2013. 

BENJAMIN, W. Reflexões: a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo, SUMMUS, 1984. 

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 2ª ed. São Paulo, Perspectiva, 1980. 

SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência. 

São Paulo: Cortez, 2000. 

MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Org.). Culturas das imagens: desafios para a arte e 

para a educação. Santa Maria: Editora UFSM, 2012. 

 

 

5º Ponto: Avaliação da aprendizagem na educação básica na contemporaneidade: Sistemas de 

avaliação em larga escala e implicações no cotidiano escolar. 

 

Referências Bibliográficas: 

BONAMINO, Alicia; SOUSA, Sandra Zákia. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: 

interfaces com o currículo da/na escola. Educação e Pesquisa, v. 38, n. 2, p. 373-388, 2012. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação em Educação: questões epistemológicas práticas. São Paulo: 

Cortez, 2018.  

SANTAELLA, Lúcia. Comunicação ubíqua. Repercussões na cultura e na educação. 1a. ed. São Paulo: 

Paulus, 2013. v. 1. 246p.   

 

  

 

6º Ponto: A práxis docente e o estágio supervisionado como princípio e fundamento da formação de 

professores: da reflexão à crítica. 

 

Referências Bibliográficas:  

FRANCO, Maria Amélia; GHEDIN, Evandro. Questões de método na construção da pesquisa em 

educação. São Paulo: Cortez, 2008. 

 GHEDIN, Evandro; OLIVEIRA, Elisangela; ALMEIDA, Whasgthon. Estágio com Pesquisa. São 

Paulo: Cortez, 2015 

 PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

 ZEICHNER, Kenneth M. A formação reflexiva do professor: ideias e práticas. Lisboa: Educa, 1993. 
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ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO PARA A ANÁLISE DE CURRÍCULOS (INSERIR 

TODA A PONTUAÇÃO OBJETIVAMENTE)  

QUADRO GERAL DE PONTUAÇÃO 100 PONTOS 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA Até 30 PONTOS 

Graduação (máximo 2)  2 

Especialização (máximo 2)  2 

Mestrado concluído 10 

Doutorado em curso 4 

Doutorado concluído 12 

Pós-doutorado 20 

2. PRODUÇÃO ACADÊMICA Até 20 PONTOS 

Produção Bibliográfica (artigo, livro, capítulo de livros) 10 

Produção Técnica (patentes, material didático, mapas, 

outros produtos) 

5 

Orientações (graduação e pós-graduação) Graduação: 

5/pós:10 

Participação em eventos científicos (apresentação de 

trabalho, resumo, trabalho completo) 

5 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  Até 50 PONTOS 

Aprovação em Concursos Públicos 5 pontos 

Experiência Profissional em Docência (em todos os níveis) 10 pontos por 

semestre, nos 

últimos 5 anos 

Experiência Profissional Técnica (atividade profissional 

relacionada a Área do conhecimento) 

10 pontos por 

semestre, nos 

últimos 5 anos 

Estágios Profissionais 05 pontos, por 

semestre nos 

últimos 5 anos 

Monitoria 05 pontos por 

semestre 

Bolsas usufruídas em Graduação, Pós-Graduação e outras 

modalidades 

05 pontos por 

semestre 

Participação em projetos de pesquisa 05 pontos por 

semestre 

Participação em comitês / Conselhos profissionais ou 

acadêmicos  

05 pontos por 

semestre 

 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2019. 

 

 

Ruy Garcia Marques 

REITOR DA UERJ 


