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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR(A) 
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) da 
Escola de Educação e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
com amparo na Resolução nº 137/2019 – CONSUN torna público o presente Edital 
para realização de Processo Seletivo para Contratação de Professor(a), o qual se 
regerá pelas normas abaixo: 

 
DAS VAGAS EXISTENTES 

 
Artigo 1º. Está aberta 1 (uma) vaga para contratação de professor(a) para atuar no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado), na classe de 
Professor Adjunto, com até 40 horas semanais. 

 
DOS REQUISITOS 

 
Artigo 2º. O(a) interessado(a) em participar do Processo Seletivo, objeto deste 
Edital, deve apresentar documentação que cumpra os seguintes requisitos: 

 
a) Ter título de Doutor(a) em Educação em instituição de renome. 
b) Apresentar produção relevante e compatível com as indicações do documento 

de área da CAPES para Educação, nos últimos 4 anos (2018 – 2021). 
c) Demonstrar potencial para pesquisa, tanto para a produção teórica como para 

orientação. 
d) Ter experiência de pesquisa na graduação, comprovada por meio da 

orientação de trabalho de conclusão de curso. 
e) Ter experiência em coordenação e docência de pós-graduação lato sensu. 

f) Ter fluência em língua inglesa (professores estrangeiros devem comprovar 
fluência em língua inglesa e língua portuguesa). 

g) Apresentar um projeto de pesquisa em Educação - subárea “Tecnologia 
Educacional, compatível com a linha de pesquisa “Teoria e Prática 
Pedagógica na Formação de Professores”. 

h) Apresentar um plano de disciplina da subárea “Tecnologia Educacional” para 
ser ministrada no PPGE. 

 

Parágrafo Único: A titulação exigida deverá atender à exigência legal de 
reconhecimento e/ou convalidação. 

 
Artigo 3º. O(a) candidato(a) deverá comprovar o seu histórico de publicação na área 
de Educação, preferencialmente em temáticas da subárea de Tecnologia 
Educacional. 
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Artigo 4º. As obrigações mínimas do(a) docente a ser credenciado nas atividades 
de pesquisa do PPGE serão as seguintes: 

 

- Elaborar e cumprir anualmente o Plano Individual de Trabalho. 

- Manter o currículo Lattes atualizado no mínimo semestralmente. 
- Participar de grupos e projetos de pesquisas institucionais. 
- Publicar trabalhos científicos em periódicos Q1ou Qualis A1, A2. 
- Orientar, no mínimo, 2 (dois) PIBICs candidatando-se anualmente à obtenção 

de bolsas para a realização desta modalidade de iniciação científica. 
- Manter níveis de publicação que atendam às necessidades de manutenção e 

elevação do nível do PPGE junto à CAPES, de acordo com a ficha de 
avaliação quadrienal do Programa. 

- Manter ao menos um projeto de pesquisa em atividade. 
- Submeter anualmente um projeto ao edital de Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa (CNPq) e projetos de pesquisa para outros editais de fomento. 
- Lecionar, no mínimo, duas disciplinas a cada ano letivo para estudantes do 

Mestrado e/ou Doutorado. 
- Participar assiduamente das reuniões de Colegiado do PPGE. 
- Desenvolver outras atividades de acordo com os interesses estratégicos do 

PPGE. 
 
DA INSCRIÇÃO 

 
Artigo 5º. A inscrição é isenta de custo e será efetivada mediante envio dos 
documentos de identificação pessoal e profissional por meio do link 
https://pucpr.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3OT1lqZbr3DCWgK 

 

Parágrafo primeiro: Os(as) candidatos(as) deverão apresentar os seguintes 
documentos em PDF no ato de inscrição: 

 
a) Inscrição no link acima contendo as principais informações de identificação 

do(a) candidato(a). 
b) Via digital de seu currículo Lattes. 

c) Anexo 1 devidamente preenchido, contendo as comprovações de suas 
produções científicas bibliográficas. 

d) Plano de disciplina de 3 créditos da subárea “Tecnologia Educacional”, a 
ser ministrada no PPGE, contendo: nome da disciplina, ementa, objetivos, 
conteúdo programático, metodologia, avaliação, referências bibliográficas. 

e) Projeto de Pesquisa na área de Educação, subárea Tecnologia 
Educacional. 

 
Parágrafo segundo: Os documentos indicados no Parágrafo primeiro devem ser 
postados até às 23h59 do dia 1/12/2021. 

https://pucpr.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3OT1lqZbr3DCWgK
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DA SELEÇÃO 
 
Artigo 6º. Os(as) candidato(as) serão selecionados(as) por meio da realização de 
avaliação das seguintes modalidades: 

 
a) Verificação documental; 
b) Avaliação de títulos, produção científica, plano de disciplina, projeto de 

pesquisa e currículo Lattes; 
c) Entrevista (online); 

 
Parágrafo único: A seleção será feita de maneira sequencial e eliminatória. 
Candidatos(as) que não atenderem aos requisitos mínimas do Art.2.º serão 
desclassificados(as) após a verificação documental. Para a realização da entrevista 
(item c), o (a) candidato(a) deverá ter sido aprovado no item b. A banca  
examinadora será composta pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, um professor do quadro permanente e o Decano da Escola de Educação 
e Humanidades. O professor do PPGE será indicado pela Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 
DAS AVALIAÇÕES E ENTREVISTAS 

 
Artigo 7º. As avaliações e entrevistas serão realizadas na modalidade remota, 
devendo ser observado o que segue: 

 
a) A verificação da documentação será feita pela Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em Educação até o dia 3/12/2021e o resultado será 
comunicado por e-mail aos(as) candidatos(as). 

b) A análise de títulos e da produção dos(as) candidatos(as) será realizada 
pela Banca Examinadora, mediante atribuição de nota cumulativa, 
observado os critérios de pontuação que constam no Anexo 1 deste 
Edital. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na etapa de análise de título 
e produção receberão por e-mail o link para a sua participação na 
entrevista. 

c) As entrevistas serão realizadas nos dias 6 e 7/12/2021, via Plataforma 
Teams. 

d) A Banca Examinadora reunir-se-a em sala online para realizar a 
classificação conforme as avaliações obtidas em todas as etapas e os 
critérios estabelecidos neste Edital. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO 

 
Artigo 8º. Será classificado o(a) candidato(a) que atender às disposições deste 
Edital e que obtiver o melhor desempenho na avaliação. 
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Parágrafo único: Em caso de empate na avaliação pelo processo seletivo, a 
decisão final seguirá os seguintes critérios, nesta ordem: 1) professor(a) integrante 
do corpo docente da PUCPR; 2) produção científica; 3) domínio da língua inglesa; 
4) maior tempo de exercício de magistério superior, contando em dias. 

 
DO RESULTADO 

 
Artigo 9º. O resultado do Processo Seletivo com o nome do candidato selecionado 
para a vaga existente neste Edital será divulgado no dia 08/12/2021, no site no 
PPGE www.pucpr.br/ppge 

 

Parágrafo Primeiro: O resultado do processo seletivo será irrecorrível, sendo a 
decisão da Banca soberana. 

 
Parágrafo Segundo: Após a divulgação do resultado final, o candidato selecionado 
deverá protocolar em 2 (dois) dias úteis na Secretaria do PPGE declaração formal 
em que assume o compromisso de integrar, em nível de pós-graduação stricto 
sensu, exclusivamente o PPGE/PUCR como professor(a) permanente. 

 
Parágrafo Terceiro: A seleção do(a) candidato(a) não garante seu chamamento e 
contratação. A efetiva contratação do(a) candidato(a) se dará dentro das regras da 
CLT e dependerá de autorização e chamamento do Departamento de Recursos 
Humanos da PUCPR. 

 
 

Curitiba, 9 de novembro de 2021. 

 
 

Prof.ª Dr.ª Paula Cristina Trevilatto 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 
 

Prof. Dr. Ericson Sávio Falabretti 
Decano da Escola de Educação e Humanidades 

 
 

Prof.ª Dr.ª Patrícia Lupion Torres 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

http://www.pucpr.br/ppge
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ANEXO 1 
 

 
N. Item Valor Nome do Periódico e ISSN 

ISBN no Livro ou Capítulo 
Quantidade Total 

1. Artigos completos 
publicados em 
Periódicos internacionais 
reconhecidos na área Q1 

100    

2. Artigos completos 
publicados em 
Periódicos - Qualis A1 

100    

3. Artigos completos 
publicados em 
Periódicos - Qualis A2 

85    

4. Livro de Pesquisa com 
ISBN ou ISSN 

85    

5. Capítulos de livro 
publicado em coletâneas 
da área da Educação com 
ISBN 

60    

6. Fluência oral e escrita em 
língua inglesa 

100    

 


