
  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO–FACC/UFRJ  

E-mail para contato: depto.adm@facc.ufrj.br  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO/2022 

Vaga: ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

1) PONTOS: 

1.1. Funções organizacionais e funções do administrador 

1.2. Papel social das organizações 

1.3. Teorias Clássicas 

1.4. Escola das Relações Humanas e Comportamentalista  

1.5. Teoria da Burocracia  

1.6. Teorias Ambientais: Sistêmica e Contingencial  

1.7. Perspectivas Brasileiras em Administração 

1.8. Abordagem crítica em estudos organizacionais 

 

2) A LISTA DAS ETAPAS/PROVAS 

2.1. Análise Curricular 

2.2. Prova Oral 

2.3. Prova Didática 

 

3) CRONOGRAMA ESPECÍFICO DO PSS 

 

3.1 Análise Curricular 

 

O período de envio da documentação é de 01/02/2022 a 04/02/2022 

Endereço para envio da documentação: depto.adm@facc.ufrj.br  

 

Nesta etapa será observada a seguinte pontuação: 

Mestrado concluído=2,0 pts; 

Doutorado em andamento com declaração de conclusão dos créditos obrigatórios =1,5pts; 

Doutorado concluído =4,0 pts; 

Experiência docente em curso de nível superior =máximo de 2,0 pts, sendo 0,5 pt por semestre 

completo de atuação; 

Publicações = máximo de 2,0 pts, sendo 0,5 pt por artigo publicado em periódico de área 

compatível com a vaga. 

 

Estarão aptos para a Prova Oral apenas aqueles candidatos que obtiverem pontuação na análise 

curricular igual ou superior a 6,0 (seis). 

O resultado da análise curricular será divulgado por e-mail no dia 07/02/2022. 

 

A análise dos currículos tem caráter eliminatório e não é considerada no cômputo da média final, 
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apenas habilitando, ou não, o candidato para prosseguir para a etapa subsequente. 

 

3.2 PROVA ORAL 

 

A prova oral será realizada de forma remota nos dias 14/02/2022 às 9h. 

O procedimento técnico para acesso à prova oral será informado por e-mail no dia 

11/02/2022. 

Nesse momento será sorteado um ponto entre os temas do concurso, bem como será definida, 

também por sorteio, a ordem em que os candidatos farão a prova oral, que terá a duração de 15 

minutos para cada candidato, com um pequeno intervalo entre um e outro. 

É obrigatória a participação dos candidatos durante os sorteios. 

Após o sorteio do ponto, os candidatos terão uma hora para consultar materiais. 

Terminada a consulta, inicia-se a prova oral, que será gravada e realizada com um candidato 

por vez. Os candidatos devem abrir sua câmera durante a realização da prova e será obrigatória a 

apresentação de documento oficial de identidade com foto, de modo que seja visível para a banca. 

Na prova oral os candidatos não devem exibir apresentações em powerpoint. 

Não é permitido a nenhum candidato assistir às provas orais dos colegas. 

Estarão aptos para a prova didática apenas aqueles que obtiverem avaliação igual ou superior 

a 6,0 (seis) na prova oral. 

O resultado  da prova oral será divulgado por e-mail até o dia 15/02/2022 às 8h. 

O link para a realização do sorteio de ponto para a prova didática será enviado até o dia 

15/02/2022 às 8h. 

 

3.3. PROVA DIDÁTICA 

 

Será realizada de forma remota no dia 16/02/2022. 

O sorteio do tema será realizado no dia 15/02/2022 às 9h, virtualmente, em link 

divulgado por e-mail. O ponto sorteado na prova oral será retirado do sorteio da prova didática. 

É obrigatória a participação dos candidatos aprovados para a Prova Didática durante os 

sorteios. 

No dia 16/02/2022 a partir das 9h, os candidatos serão chamados por ordem de 

inscrição. 

A prova didática terá a forma de aula, com duração de 50min e será gravada. Os 

candidatos devem abrir suas câmeras ao longo da prova didática e podem exibir apresentações 

em powerpoint. 

A avaliação da prova didática contemplará os seguintes aspectos de igual importância: (1) 

domínio do conteúdo; (2) relevância do conteúdo; (3) clareza e objetividade; e (4) dinâmica da 

apresentação. Será eliminado o candidato que não obtiver a nota mínima 6,0 (seis). 

 

O resultado da prova didática será divulgado por e-mail no dia 17/02/2022. 

 

 

 



 

 

3.4. RESULTADO FINAL 

 

O resultado será dado pela média aritmética simples das provas oral e didática. 

Estarão aprovados aqueles que obtiverem avaliação média igual ou superior a 7 (sete). 

O resultado final será divulgado no dia 18/02/2022. 

 

Se, por algum motivo, os eventos acima agendados não puderem ser realizados devido a 

impedimentos externos ao Departamento de Administração, todas as atividades serão 

reprogramadas através do envio de e-mail, de modo a não haver cancelamento do processo 

seletivo. Eventuais situações não previstas serão resolvidas em Reunião Extraordinária do 

Departamento de Administração, convocada com 24h de antecedência. Não serão fornecidas 

declarações. 

 

Cronograma simplificado 

Inscrição no Processo Seletivo 01 a 03/02/2022 

Envio da documentação dos candidatos 01 a 04/02/2022 

Resultado da análise curricular         07/02/2022 

Pedidos de recurso 09 a 10/02/2022 

Análise de recursos          11/02/2022 

Resultado final das inscrições deferidas          11/02/2022 

Envio do link para a realização da Prova Oral          11/02/2022 

Sorteio do ponto da Prova Oral e sorteio da 
ordem de apresentação 

        14/02/2022 às 9h 

Realização da Prova Oral        14/02/2022 (após os sorteios e o 
período de consulta) 

Resultado da Prova Oral e envio do link para 
o sorteio da Prova Didática 

       15/02/2022 até às 8h 

Sorteio do ponto da Prova Didática e 
divulgação da ordem de apresentação 
(seguirá a ordem de inscrição) 

       15/02/2022 às 9h 

Realização da Prova Didática        16/02/2022 às 9h 

Resultado da Prova Didática        17/02/2022 

Resultado final        18/02/2022 
 

 

4) BANCA EXAMINADORA 

 

A banca examinadora composta pelos docentes: DANIELA ABRANTES FERREIRA (FACC/UFRJ), 

MARCELO ALMEIDA DE CARVALHO SILVA (FACC/UFRJ), CAIO MARTINS (FACC/UFRJ), tendo como 

suplente o docente CARLOS NAVARRO FONTANILLAS (FACC/UFRJ). 

 

 

 
 


