
NORMAS COMPLEMENTARES À SELEÇÃO DE PROFESSOR/A SUBSTITUTO/A PARA O DEPARTAMENTO 

DE MÉTODOS E TÉCNICAS DO SERVIÇO SOCIAL DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

Área da Seleção: Trabalho e relações de gênero, raça e classe 

1. BANCA  

A banca será composta pelas/os Professoras/es Doutoras/es Mably Jane Trindade Tenenblat, Ricardo 

Rezende Figueira e Fernanda Barros dos Santos, na titularidade, e pela professora Rachel Gouveia Passos 

e pelo professor Jadir Anunciação de Brito, na suplência. 

2. SOBRE AS INSCRIÇÕES  

No ato da inscrição o/a candidato/a deverão entregar Cópia dos Diplomas e o Currículo Lattes 

documentado, além da documentação prevista no Edital. 

3. PONTOS PARA SORTEIO ÀS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA As provas escrita e didática serão baseadas 

em sorteio entre um ou mais pontos abaixo indicados, sendo obrigatória a presença de todos/as os/as 

candidatos no momento do sorteio dos pontos. Os/as candidatos ausentes no horário definido para o 

sorteio, segundo o cronograma, estarão automaticamente desclassificados/as.  

3.1. Capitalismo e constituição sócio-histórica da divisão social, racial e sexual do trabalho;  

3.2. Estado, lutas sociais e formas de organização da classe trabalhadora no Brasil contemporâneo;  

3.3. Racismo estrutural, violência e bases sócio-históricas do conservadorismo e do liberalismo; 

3.4. Acumulação Primitiva, patriarcado moderno, contrato sexual e reprodução social;  

3.5. Tendências do mundo do trabalho e suas articulações de gênero, raça e sexualidade;  

3.6. Luta por direitos nos movimentos dos trabalhadores, de mulheres, negro, indígena e LGBTQI+;  

3.7. Análise crítica de indicadores sociais. 

3.8. Pesquisa Social e relações raciais, de gênero e classe 

4. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

A Avaliação de Títulos consistirá no Currículo Lattes documentado, com Cópia dos Diplomas, além da 

documentação prevista no Edital. Esta avaliação analisará os títulos, a experiência profissional e a 

produção acadêmica de acordo com o critério de aderência ao setor do concurso e de acordo com o 

BAREMA publicado em anexo a estas Normas Complementares, aprovado pela Congregação da ESS/UFRJ. 

5. PROVA ESCRITA 

A prova escrita será realizada nos termos das normas da ABNT, com espaçamento 1,5, corpo 12, Time 

New Roman até o limite de 18.000 caracteres (com espaço), sem contar a bibliografia, e entregue em 

arquivo anexo remetido à direção eletrônica que será oportunamente indicada dentro do prazo 

estabelecido no cronograma desta Norma Complementar. O horário considerado pela banca será o de 

registro do envio do arquivo pelo/a candidato/a. 

6. PROVA DIDÁTICA  



A prova didática será realizada de forma remota e terá duração exata de 20 minutos. A utilização de tempo 

maior ou muito menor implica em prejuízo na avaliação. As/os candidatas/os receberão o link para a aula 

didática no e-mail informado na inscrição, logo após o sorteio do ponto. 

7. CRONOGRAMA 

7.1 As inscrições deverão ocorrer entre os dias 01/02/2022 e 03/02/2022, via página do Processo de 

Seleção de Professores/as Substitutos/as (PSS), no site de concursos da PR-4. 

7.2. A documentação das/os candidatas/os deverá ser enviada ao e-mail de comunicação do 

Departamento de Métodos e Técnicas da ESS (departamentodemetodos.ess@gmail.com). 

7.3 A Homologação das inscrições será publicada no dia 08/02/2022, na página do PSS, no site de 

concursos da PR-4. 

7.4 A interposição de Recursos à homologação das inscrições deverá ser realizada nos dias 09/02/2022 e 

10/02/2022, às 23h59min, com envio ao e-mail de comunicação do Departamento de Métodos e Técnicas 

da ESS (departamentodemetodos.ess@gmail.com). 

7.5 Publicação do resultado dos recursos à homologação das inscrições no dia 12/02/2022, na página do 

PSS, no site de concursos da PR-4. 

7.6 Publicação do resultado da Prova de Títulos no dia 14/02/2022, até as 15hs na página da Escola de 

Serviço Social. 

7.7 Encerramento do prazo para apresentação de recurso ao resultado da Prova de Títulos: Dia 

14/02/2022 às 16h. A interposição de recursos deverá ser realizada através de envio ao e-mail de 

comunicação do Departamento de Métodos e Técnicas da ESS 

(departamentodemetodos.ess@gmail.com). 

7.8 Divulgação do resultado do Julgamento dos recursos à Prova de Títulos: Dia 14/02/2022 até as 

23h59min. 

7.9. Sorteio da Prova Escrita e da Prova Didática: Dia 15/02/2022 às 8h. 

7.10 Horário limite de entrega da Prova Escrita: Dia 15/02/2022 às 11h. 

7.11 Publicação do Resultado da Prova Escrita: Dia 16/02/2022 até as 23h59min na página da Escola de 

Serviço Social. 

7.12 Encerramento do prazo para apresentação de recurso ao resultado da Prova Escrita: Dia 17/02/2022 

às 9h. A interposição de recursos deverá ser realizada através de envio ao e-mail de comunicação do 

Departamento de Métodos e Técnicas da ESS (departamentodemetodos.ess@gmail.com). 

7.13 Publicação do resultado do Julgamento dos recursos à Prova Escrita: Dia 17/02/2022 até as 

11h30min. 

7.14 Realização da Prova Didática: Início às 13hs do dia 17/02/2022. 

7.15 Envio do resultado do PSS às/aos candidatas/os no dia 18/02/2022 até as 11h. 



7.16 Encerramento do prazo para apresentação de recurso ao resultado da Prova Didática: Dia 

18/02/2022 às 13h. A interposição de recursos deverá ser realizada através de envio ao e-mail de 

comunicação do Departamento de Métodos e Técnicas da ESS 

(departamentodemetodos.ess@gmail.com). 

7.17 Publicação do resultado do Julgamento dos recursos à Prova Didática: Dia 18/02/2022 até as 15h. 

7.18 Publicação do resultado preliminar do PSS no dia 18/02/2022; 

 

ATENÇÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS  

As/os candidatas/os devem estar cientes sobre a possibilidade de retorno presencial das atividades 

docentes no início do semestre e sobre a necessidade de desenvolvimento das atividades inerentes ao 

cargo no campus da Praia Vermelha da UFRJ, na capital do Estado do Rio de Janeiro, junto a Escola de 

Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

 

Resolução 01/2022 

Estabelece nova Tabela de Pontuação (BAREMA) para Seleção 

de Professores/as Substitutos/as da Escola de Serviço Social/ESS 

A- TÍTULOS ACADÊMICOS – PESO 4 

Itens Pontuação Máx de certificados 

Doutorado 13 1 

Mestrado 9 1 

Especialização 

 

5 2 

Residências 8 2 

Cursos de 

aperfeiçoamento 

3 4 

Prêmios conferidos por 

instituições acadêmicas 

2  3 

Subtotal 40   

 

B - ATIVIDADE DOCENTE – PESO 1 

Itens Pontuação Máx de 

certificados 

Participação em bancas de TCC, Especialização, TCR, 

Mestrado e Doutorado. 

1,5 7 

Docência no ensino superior p/semestre 3,5 6 

Preceptoria em Residência 1 2 

Estágio docência p/semestre 

 

1 2 

Aulas em curso de extensão, graduação, pós-graduação 

e outros, por hora aula (convidado) 

  

0,5 

4 

Supervisão de campo p/semestre 

 

1,5 3 

Orientação de Monitoria na graduação (por semestre) 1 2 

Subtotal 10   

 



 

C- REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS – PESO 3 

Itens Pontuação Max. De 

certificados 

Prêmios 1 3 

Atuação em instituição de pesquisa (semestre) 2 2 

Participação em projeto de pesquisa (semestre) 3 5 

Participação em projetos de extensão (semestre).  3 2 

Participação em eventos 1 10 

Apresentação de trabalhos em eventos e outras 

comunicações orais (palestras, rodas de conversa, 

oficinas e mediações) 

2 4  

Cargos e funções administrativas desempenhadas no 

trabalho profissional  

1 4 

Participação em órgãos coletivos de coordenação ou 

deliberação  

2 5 

Orientação de pesquisa 3 5 

Experiência Profissional em Serviço Social ou em áreas 

afins (p/ano) 

4 5 

Participação em redes e/ou movimentos sociais; fóruns, 

comitê assessores; conselhos municipais, estaduais e/ou 

nacionais. 

2 5 

Organização de eventos técnicos-científicos e/ou 

políticos  

2 5 

Aprovação/ habilitação em concursos e seleções 

públicas 

2 4 

Subtotal 30   

 

D - TRABALHOS PUBLICADOS – PESO 2 

Itens Pontuação Máx. de certificados 

Artigos completos em anais nacionais 2 3  

Artigos completos em anais internacionais 3 2  

Resumos em anais  1 2 

Artigos em periódicos nacionais 3 4 

Artigos em periódicos internacionais 3 4 

Artigos em jornal e revistas não acadêmicas 1 3 

Capítulo de livro e organização de livro 2  3 

Livro  4 1 

Trabalhos didáticos publicados de 

circulação ampla ou restrita 

 

1  2 

Subtotal 20  



 

 

Observações 1: As atividades profissionais podem ser comprovadas através de carteira de trabalho, 

contratos, declarações de instituições e organizações sociais. 

 

Observação 2: estabelece-se que a nota de corte para aprovação da primeira fase (análise de 

currículo/prova de títulos) seja de 50 pontos. 

 

Profª Miriam Krenzinger Azambuja 

Diretora da Escola de Serviço Social 

 

 


