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COLÉGIO DE APLICAÇÃO

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

EDITAL Nº 66, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO

PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGA
DO CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

A Diretora-geral do Colégio de Aplicação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, nomeada pela Portaria nº 1.207, de 19/2/2016, publicada no DOU
nº 34 - Seção II, de 22/2/2016, resolve

TORNAR PÚBLICAS as tabelas de critérios e pontuação para a prova de títulos do concurso
público de provas e títulos para provimento de vaga do cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico sobre o qual dispõe o Edital nº 588, de 14 de setembro de 2017, publicado no DOU nº 182,
de 21 de setembro de 2017, consolidado com as alterações do Edital nº 433, de 3 de outubro de 2017,
publicado no DOU nº 205, de 25 de outubro de 2017.

Setor Curricular de História

. 1. Títulos Acadêmicos Máximo: 30 pontos

. Doutorado em História ou Educação 30 pontos

. Doutorado em área correlata 25 pontos

. Mestrado em História ou Educação 25 pontos

. Mestrado em área correlata 20 pontos

. Máximo: 15 pontos

. Especialização na área de História ou Educação 15 pontos

. Especialização em área correlata 10 pontos

. Máximo: 2 pontos

. Prêmios e distinções em História ou na área Educação 2 pontos

. 1. Experiência Profissional Máximo: 40 pontos

. Ensino Fundamental e Médio de História 3 pontos por semestre (máx.: 30 pontos)

. Ensino Superior 2 pontos por semestre (máx.: 8 pontos)

. Orientação de estágio supervisionado em turmas de História na Educação Básica 2 pontos por semestre (máx.: 10 pontos)

. Participações em comissões elaboradoras de concurso na área de História 2 pontos (máx.: 4 pontos)

. Participação em comissões avaliadoras de concurso na área de História 1 ponto (máx.: 2 pontos)

. Aprovação em concurso público para o magistério de História na Educação Bá-

sica

2 pontos (máx.: 4 pontos)

. Atividades profissionais ligadas à administração, coordenação e planejamento es-

colar

2 pontos (máx. 4 pontos)

. Outras atividades profissionais, não docentes, relacionadas à área de ensino de

História

2 pontos (máx.: 4 pontos)

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão Máximo: 30 pontos

. Publicações na área de História e/ou Educação

. Artigos em periódicos especializados e capítulos de livros 4 pontos (máx.: 12 pontos)

. Artigos em revista de divulgação 3 pontos (máx.: 9 pontos)

. Autoria de livro 5 pontos (máx.: 10 pontos)

. Autoria de livro didático 7 pontos (máx.: 14 pontos)

. Autoria de capítulo de livro didático 4 pontos (máx.: 8 pontos)

. Materiais didáticos validados por órgãos públicos de Educação 3 pontos (máx.: 9 pontos)

. Publicações em áreas correlatas

. Artigos em periódicos especializados e capítulos de livros 3 pontos (máx.: 9 pontos)

. Artigos em revista de divulgação 2 pontos (máx.: 6 pontos)

. Autoria de livro 4 pontos (máx.: 8 pontos)

. Autoria de livro didático 5 pontos (máx.: 10 pontos)

. Autoria de capítulo de livro didático 3 pontos (máx.: 6 pontos)

. Materiais didáticos validados por órgãos públicos de Educação 2 pontos (máx.: 6 pontos)

. Outras Atividades Ligadas à Pesquisa e à Extensão em História e/ou Educação nos Últimos 5 Anos

. Apresentação de palestras, conferências e mesas-redondas. 2 pontos (máx.: 4 pontos)

. Textos completos publicados em anais de congressos, seminários e afins

internacionais.

4 pontos (máx.: 4 pontos)

. Textos completos publicados em anais de congressos, seminários e afins

nacionais.

3 pontos (máx.: 3 pontos)

. Resumos publicados em anais de congressos, seminários e afins interna-

cionais.

2 pontos (máx.: 2 pontos)

. Resumos publicados em anais de congressos, seminários e afins na-

cionais.

1 ponto (máx.: 1 ponto)

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais. 1 ponto (máx.: 2 pontos)

. Participação como membro de banca de monografia, projetos, dissertações e

teses

1 ponto (máx.: 2 pontos)

. Coordenação ou participação em programas institucionais em atividades de

extensão universitária.

2 pontos (máx.: 2 pontos)

Setor Curricular de Geografia

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (Não cumulativa. Máx.: 30 pontos)

. Título de doutor, na área de conhecimento e em áreas afins, expedido ou revalidado por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

30 pontos

. Doutorado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de
conhecimento do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

25 pontos

. Título de mestre, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou
revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Mestrado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de
conhecimento do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

20 pontos

. Título de especialista, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido
ou revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com c a rg a
horária mínima de 360 horas.

20 pontos

. Especialização em andamento, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins,
com carga horária mínima de 360 horas, em instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC.

10 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Por item Máxima

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio na disciplina de Geografia (por

ano).

3 pontos 30 pontos

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio, em outras disciplinas afins (por

semestre).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de estágio supervisionado no Ensino Fundamental e Médio, na disciplina

Geografia (por semestre).

2 pontos 20 pontos

. Atividade docente em disciplinas do Ensino Superior voltadas à formação de pro-

fessores em curso de licenciatura de áreas afins (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade docente em curso superior nas disciplinas de áreas afins (por semestre). 1 ponto 10 pontos

. Atividade profissional voltada à administração, coordenação ou planejamento escolar

(por ano).

1 ponto 10 pontos

. Outras atividades profissionais não docentes relacionadas com a área de Educação ou

com a área de conhecimento específico do concurso (por ano)

2 pontos 20 pontos

. Participação em comissões examinadoras de concurso para o magistério (por ban-

ca).

1 ponto 10 pontos

. Aprovação em concursos públicos para o magistério da Educação Básica. 1 ponto 10 pontos

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 5 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máxima

. Autoria ou coautoria de livro e capítulo de livro na área do concurso (por pub-

licação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de livro e capítulo de livro em áreas afins à do concurso (por

publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico na área do

concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico em áreas afins à

do concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de eventos

acadêmicos na área do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de eventos

acadêmicos em áreas afins à do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos na área do concurso

(por evento).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos em áreas afins à do

concurso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Orientação de iniciação científica e monografia de final de graduação na área do

concurso (por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de monografia de curso de especialização na área do concurso (por

orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de dissertação de mestrado e tese de doutorado na área do concurso (por

orientação).

1 ponto 20 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades técnicas (por

programa).

1 ponto 5 pontos

. Coordenação e participação em atividades de extensão universitária (por programa). 1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de projetos e monografias (por banca). 1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado (por

banca).

1 ponto 10 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por evento). 1 ponto 10 pontos

. Participação como parecerista em comissões científicas na área do concurso. 1 ponto 10 pontos

Setor Curricular de Artes Visuais

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Título de doutor na área de conhecimento do concurso, expedido ou revalidado por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC.

30 pontos

. Título de doutor em áreas afins à de conhecimento do concurso, expedido ou revalidado por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Doutorado em curso - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento do
concurso, expedido ou revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Doutorado em curso - com comprovação de conclusão de créditos - em áreas de conhecimento
afins à do concurso, expedido ou revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC.

20 pontos

. Título de mestre na área de conhecimento do concurso, expedido ou revalidado por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Título de mestre em área de conhecimento afim à do concurso, expedido ou revalidado por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

20 pontos
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. Mestrado em curso - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento do
concurso, expedido ou revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

20 pontos

. Mestrado em curso - com comprovação de conclusão de créditos - em área de conhecimento afim
à do concurso, expedido ou revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC.

15 pontos

. Título de especialista na área de conhecimento do concurso, expedido ou revalidado por in-
stituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas.

20 pontos

. Título de especialista em área de conhecimento afim à do concurso, expedido ou revalidado por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas.

10 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Atividade docente no Ensino Básico na área de Artes Visuais. 3 pontos por semestre letivo (máx.: 30 pontos)

. Atividade docente em disciplinas do ensino superior na área de

formação de professores de Artes Visuais.

2 pontos por semestre letivo (máx.: 20 pontos)

. Atividade docente em disciplinas do ensino superior na área de Artes

Vi s u a i s .

1 ponto por semestre letivo (máx.: 15 pontos)

. Outras atividades docentes (programas educativos de museus, centros

culturais, projetos na área de ensino de Artes Visuais, cursos de Artes

Visuais, oficinas, etc.).

2 pontos por semestre ou 0,5 ponto por atividade específica, con-

siderando-se o valor mais alto (máx.: 20 pontos).

. Orientação de estágio supervisionado em disciplinas do ensino fun-

damental e médio na área de Artes Visuais.

2 pontos por semestre letivo ou 0,5 por orientação anual concluída,

considerando-se o valor mais alto (máx.: 20 pontos).

. Outras atividades profissionais não docentes relacionadas com a área

de Artes Visuais (exposições de obras artísticas, produção/direção de

filmes e vídeos, cenografia, ilustrações, comunicação visual, design,

produção de material didático, dentre outras).

1,5 ponto por semestre ou 1 ponto por atividade realizada, con-

siderando-se o valor mais alto (máx.: 15 pontos).

. Participação em comissões examinadoras de concurso para o mag-

istério de ensino básico ou superior na área de Artes Visuais.

1 ponto por banca (máx.: 10 pontos)

. Aprovação em concursos públicos para o magistério da Educação

Básica na área de Artes Visuais.

2 pontos por concurso (máx.: 10 pontos)

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 5 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máximo

. Autoria ou coautoria de livro editado, com ISBN, relacionado à área de Artes

Visuais ou ao ensino de Artes Visuais.

5 pontos 15 pontos

. Autoria ou coautoria de capítulo de livro editado, com ISBN, relacionado à área de

Artes Visuais ou ao ensino de Artes Visuais.

3 pontos 15 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo publicado em periódico indexado, relacionado à área

de Artes Visuais ou ao ensino de Artes Visuais.

3 pontos 15 pontos

. Autoria ou coautoria de trabalho científico completo publicado em anais de con-

gresso, simpósios, conferências, encontros, relacionado à área de Artes Visuais ou

ao ensino de Artes Visuais.

2 pontos 10 pontos

. Resumos publicados em anais de congressos, simpósios, conferências, encontros,

relacionados à área de Artes Visuais ou ao ensino de Artes Visuais.

0,5 ponto 10 pontos

. Comunicações em congressos, palestras, conferências e mesas-redondas; na área de

Artes Visuais ou do ensino de Artes Visuais.

2 pontos 10 pontos

. Participações em congressos, palestras, conferências e mesas-redondas, na área de

Artes Visuais ou do ensino de Artes Visuais.

0,5 ponto 3 pontos

. Participações em comissões editoriais e científicas. 0,5 ponto 5 pontos

. Orientação na área de Artes Visuais e/ou ensino de Artes Visuais (bolsista de

iniciação científica, monografia de final de graduação, entre outras).

0,5 ponto por semestre ou

1 ponto por orientação

(considerando-se o valor

mais alto)

5 pontos

. Participação em grupos de estudo e pesquisa na área de Artes Visuais e/ou ensino

de Artes Visuais.

0,5 ponto por semestre ou

1 ponto por participação

(considerando-se o valor

mais alto)

5 pontos

. Bolsista pesquisador na área de Artes Visuais ou ensino de Artes Visuais. 0,5 ponto por semestre ou

1 ponto por participação

(considerando-se o valor

mais alto)

5 pontos

. Membro de bancas de defesa de projeto ou monografias na área de Artes Visuais ou

ensino de Artes Visuais.

1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado ou tese de doutorado na

área de Artes Visuais ou ensino de Artes Visuais.

1,5 ponto 7,5 pontos

. Atividades de extensão em programas institucionais: coordenação e/ou partici-

pação.

1 ponto 5 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais. 1 ponto 5 pontos

Setor Curricular de Inglês

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (não cumulativa)

. Título de doutor, na área de conhecimento e em áreas afins, expedido ou revalidado por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

30 pontos

. Doutorado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de
conhecimento do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

25 pontos

. Título de mestre, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou
revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Mestrado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de
conhecimento do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

20 pontos

. Título de especialista, na área de conhecimento do concurso e áreas afins, expedido ou
revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária
mínima de 360 horas.

20 pontos

. Especialização em andamento, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, com
carga horária mínima de 360 horas, em instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC.

10 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Por item Máxima

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio na disciplina de Língua de

Inglesa (por ano).

2 pontos 20 pontos

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio, em outras disciplinas afins

(por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade docente em curso superior nas disciplinas de áreas afins (por

semestre).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de estágio supervisionado no Ensino Fundamental e Médio, na dis-

ciplina de Língua Inglesa (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade docente em disciplinas do Ensino Superior voltadas à formação de

professores em curso de licenciatura e afins (por semestre).

1 ponto 5 pontos

. Atividade profissional ligada à administração, coordenação ou planejamento escolar

(por ano).

1 ponto 5 pontos

. Outras atividades profissionais não docentes relacionadas com a área de Educação

ou com área de conhecimento específico do concurso (por ano).

1 ponto 10 pontos

. Participação em comissões examinadoras de concurso para magistério (por ban-

ca).

1 ponto 5 pontos

. Aprovação em concursos públicos para o magistério da Educação Básica (por

concurso).

1 ponto 10 pontos

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 5 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máxima

. Autoria ou coautoria de livro e capítulo de livro na área do concurso (por

publicação).

2 pontos 10 pontos

. Autoria ou coautoria de libro e capítulo de livro em áreas afins à do

concurso (por publicação).

1 ponto 10 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico na área

do concurso (por publicação).

1 ponto 10 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico em áreas

afins à do concurso (por publicação).

1 ponto 5 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de

eventos acadêmicos na área do concurso (por publicação).

1 ponto 10 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de

eventos acadêmicos em áreas afins à do concurso (por publicação).

1 ponto 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos na área do

concurso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos em áreas

afins à do concurso (por evento).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de iniciação científica e monografia de final de graduação na área

do concurso (por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de monografia de curso de especialização na área do concurso

(por orientação).

1 ponto 5 pontos

. Orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado na área do

concurso (por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades de

extensão universitária (por programa).

1 ponto 5 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades téc-

nicas (por programa).

1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de projetos e monografias (por banca). 1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado

(por banca).

1 ponto 10 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por evento). 1 ponto 10 pontos

. Participação como parecerista em comissões científicas na área do concurso

(por comissão).

1 ponto 5 pontos

Setor Curricular de Língua Portuguesa

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Título de doutor na disciplina a que concorre, expedido ou revalidado por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC.

30 pontos

. Título de doutor em áreas afins, expedido ou revalidado por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Doutorado em andamento na disciplina a que concorre, com créditos comprovados, em cur-
so/programa reconhecido pelo MEC.

25 pontos

. Doutorado em andamento em áreas afins, com créditos concluídos, em curso/programa recon-
hecido pelo MEC.

20 pontos
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. Título de mestre na disciplina a que concorre, expedido ou revalidado em instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Título de mestre em áreas afins, expedido ou revalidado em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.

20 pontos

. Mestrado em andamento na disciplina a que concorre, com créditos comprovados, em cur-
so/programa reconhecido pelo MEC.

20 pontos

. Mestrado em andamento em áreas afins, com créditos concluídos, em curso/programa reconhecido
pelo MEC.

15 pontos

. Especialização na disciplina a que concorre, com carga horária mínima de 360 horas. 20 pontos

. Especialização em áreas afins, com carga horária mínima de 360 horas. 10 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Por item Máxima

. Atividade docente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira na

Escola Básica (por semestre).

3 pontos 30 pontos

. Atividade docente em disciplinas de áreas afins na Escola Básica (por semestre). 1 ponto 10 pontos

. Atividade docente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira em

curso superior (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade docente nas disciplinas de áreas afins em curso superior (por

semestre).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de estágio supervisionado em disciplinas do Ensino Fundamental e

Médio (por semestre).

2 pontos 20 pontos

. Atividade docente em disciplinas do Ensino Superior voltadas à formação de

professores em curso de licenciatura de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira

(por semestre).

2 pontos 20 pontos

. Atividade docente em disciplinas do Ensino Superior voltadas à formação de

professores em curso de licenciatura de áreas afins (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade docente em outras áreas de ensino, afins (por semestre). 1 ponto 10 pontos

. Participação em comissões examinadoras de concurso para o magistério de Ensino

Básico e Superior (por banca).

1 ponto 10 pontos

. Aprovação em concursos públicos para o magistério da Educação Básica (por

concurso).

1 ponto 10 pontos

. Atividades profissionais ligadas à administração, coordenação e planejamento es-

colar (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Outras atividades profissionais, não docentes, relacionadas à área da Educação ou

à área de conhecimento específico do concurso (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 5 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máxima

. Publicações em periódicos de pesquisa na área do concurso (por publicação). 4 pontos 20 pontos

. Publicações em periódicos de pesquisa nas áreas afins do concurso (por pub-

licação).

2 pontos 10 pontos

. Livros ou capítulos de livros na área do concurso (por publicação). 4 pontos 20 pontos

. Livros ou capítulos de livros nas áreas afins do concurso (por publicação). 1 ponto 5 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente na área do concurso publicados

em anais de eventos acadêmicos (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente nas áreas afins do concurso

publicados em anais de eventos acadêmicos (por publicação).

1 ponto 5 pontos

. Comunicações, palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos na

área do concurso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Comunicações, palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos nas

áreas do concurso (por evento).

1 ponto 5 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades de extensão

universitária (por programa).

1 ponto 5 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades técnicas

(por programa).

0,5 ponto 2,5 pontos

. Orientação, nas áreas do concurso, de bolsista de iniciação científica e/ou mono-

grafia de final de graduação (por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação, nas áreas do concurso, de monografia de curso de especialização (por

orientação).

1,5 ponto 15 pontos

. Orientação, nas áreas do concurso, de dissertação de mestrado e de tese de doutora-

do na área do concurso (por orientação).

2 pontos 20 pontos

. Membro de bancas de defesa de projetos e monografias (por banca). 1 ponto 10 pontos

. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado (por

banca).

2 pontos 10 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por evento). 2 pontos 10 pontos

. Participação como parecerista em comissões científicas na área do concurso (por

comissão).

2 pontos 10 pontos

Setor Curricular das Séries Iniciais do Ensino Fundamental

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Título de doutor, na área de conhecimento e em áreas afins, expedido ou revalidado por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC.

30 pontos

. Doutorado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento
do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

27 pontos

. Título de mestre, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou revalidado
em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

24 pontos

. Mestrado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento
do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

21 pontos

. Título de especialista, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou
revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de
360 horas.

18 pontos

. Especialização em andamento, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, com carga
horária mínima de 360 horas, em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

15 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Por item Máxima

. Atividade docente no Ensino Fundamental I nas disciplinas afins do setor Mul-

tidisciplinar (por ano).

3 pontos 30 pontos

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio, em outras disciplinas afins (por

semestre).

3 pontos 9 pontos

. Orientação de estágio supervisionado no Ensino Fundamental I, nas disciplinas

curriculares do 1º ao 5º ano (por semestre).

5 pontos 5 pontos

. Atividade docente em disciplinas do Ensino Superior voltadas à formação de

professores em curso de licenciatura de áreas afins (por semestre).

5 pontos 10 pontos

. Atividade docente em curso superior nas disciplinas de áreas afins (por

semestre).

2 pontos 8 pontos

. Atividades profissionais ligadas à administração, coordenação e planejamento es-

colar (por ano).

2 pontos 4 pontos

. Outras atividades profissionais, não docentes, relacionadas à área da Educação ou à

área de conhecimento específico do concurso (por ano).

2 pontos 10 pontos

. Participação em comissões examinadoras de concurso para o magistério (por ban-

ca).

5 pontos 10 pontos

. Aprovação em concursos públicos para o magistério da Educação Básica (por

concurso).

2 pontos 6 pontos

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 5 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máxima

. Autoria ou coautoria de livro e capítulo de livro na área do concurso (por pub-

licação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de libro e capítulo de livro em áreas afins à do concurso (por

publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico na área do

concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico em áreas afins

à do concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de eventos

acadêmicos na área do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de eventos

acadêmicos em áreas afins à do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos na área do con-

curso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos em áreas afins à do

concurso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Orientação de iniciação científica e monografia de final de graduação na área do

concurso (por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de monografia de curso de especialização na área do concurso (por

orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado na área do concurso

(por orientação).

1 ponto 20 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades de extensão

universitária (por programa).

1 ponto 5 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades técnicas

(por programa).

1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de projetos e monografias (por banca). 1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado (por

banca).

1 ponto 10 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por evento). 1 ponto 10 pontos

. Participação como parecerista em comissões científicas na área do concurso (por

comissão).

1 ponto 10 pontos

Setor Curricular de Filosofia

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Título de doutor, na área de conhecimento e em áreas afins, expedido ou revalidado por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC.

30 pontos

. Doutorado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento
do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

25 pontos
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. Título de mestre, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou revalidado
em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Mestrado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento
do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

20 pontos

. Título de especialista, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou
revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de
360 horas.

20 pontos

. Especialização em andamento, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, com carga
horária mínima de 360 horas, em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

10 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Por item Máxima

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio na disciplina de Filosofia (por

ano).

3 pontos 30 pontos

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio, em outras disciplinas afins

(por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de estágio supervisionado no Ensino Fundamental e Médio, na dis-

ciplina de Filosofia (por semestre).

2 pontos 20 pontos

. Atividade docente em disciplinas do Ensino Superior voltadas à formação de

professores em curso de licenciatura de áreas afins (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade docente em curso superior nas disciplinas de áreas afins (por

semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade profissional ligada à administração, coordenação e planejamento escolar

(por ano).

1 ponto 10 pontos

. Outras atividades profissionais, não docentes, relacionadas à área da Educação ou

à área de conhecimento específico do concurso (por ano).

2 pontos 20 pontos

. Participação em comissões examinadoras de concurso para o magistério (por ban-

ca).

1 ponto 10 pontos

. Aprovação em concursos públicos para o magistério da Educação Básica (por

concurso).

1 ponto 10 pontos

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 5 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máxima

. Autoria ou coautoria de livro e capítulo de livro na área do concurso (por pub-

licação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de libro e capítulo de livro em áreas afins à do concurso (por

publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico na área do

concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico em áreas afins

à do concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de eventos

acadêmicos na área do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de eventos

acadêmicos em áreas afins à do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos na área do con-

curso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos em áreas afins à do

concurso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Orientação de iniciação científica e monografia de final de graduação na área do

concurso (por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de monografia de curso de especialização na área do concurso (por

orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado na área do concurso

(por orientação).

1 ponto 20 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades de extensão

universitária (por programa).

1 ponto 5 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades técnicas

(por programa).

1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de projetos e monografias (por banca). 1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado (por

banca).

1 ponto 10 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por evento). 1 ponto 10 pontos

. Participação como parecerista em comissões científicas na área do concurso (por

comissão).

1 ponto 10 pontos

Setor Curricular de Sociologia

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Título de doutor, na área de conhecimento e em áreas afins, expedido ou revalidado por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC.

30 pontos

. Doutorado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento
do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

25 pontos

. Título de mestre, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou revalidado
em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

25 pontos

. Mestrado em andamento - com comprovação de conclusão de créditos - na área de conhecimento
do concurso e em áreas afins, reconhecido pelo MEC.

20 pontos

. Título de especialista, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, expedido ou
revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de
360 horas.

20 pontos

. Especialização em andamento, na área de conhecimento do concurso e em áreas afins, com carga
horária mínima de 360 horas, em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

10 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Por item Máxima

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio na disciplina de So-

ciologia (por ano).

3 pontos 30 pontos

. Atividade docente no Ensino Fundamental e Médio, em outras disciplinas

afins (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de estágio supervisionado no Ensino Fundamental e Médio, na

disciplina de Sociologia (por semestre).

2 pontos 20 pontos

. Atividade docente em disciplinas do Ensino Superior voltadas à formação

de professores em curso de licenciatura de áreas afins (por semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade docente em curso superior nas disciplinas de áreas afins (por

semestre).

1 ponto 10 pontos

. Atividade profissional ligada à administração, coordenação e planejamento

escolar (por ano).

1 ponto 10 pontos

. Outras atividades profissionais, não docentes, relacionadas à área da Ed-

ucação ou à área de conhecimento específico do concurso (por ano).

2 pontos 20 pontos

. Participação em comissões examinadoras de concurso para o magistério

(por banca).

1 ponto 10 pontos

. Aprovação em concursos públicos para o magistério da Educação Básica

(por concurso).

1 ponto 10 pontos

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 5 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máxima

. Autoria ou coautoria de livro e capítulo de livro na área do concurso (por

publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de libro e capítulo de livro em áreas afins à do

concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico na área

do concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Autoria ou coautoria de artigo de pesquisa publicado em periódico em áreas

afins à do concurso (por publicação).

2 pontos 20 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de

eventos acadêmicos na área do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Artigos, resumos ou relatos de experiência docente publicados em anais de

eventos acadêmicos em áreas afins à do concurso (por publicação).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos na área do

concurso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Palestras, conferências e mesas-redondas proferidas em eventos em áreas

afins à do concurso (por evento).

2 pontos 10 pontos

. Orientação de iniciação científica e monografia de final de graduação na área

do concurso (por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de monografia de curso de especialização na área do concurso

(por orientação).

1 ponto 10 pontos

. Orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado na área do

concurso (por orientação).

1 ponto 20 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades de

extensão universitária (por programa).

1 ponto 5 pontos

. Coordenação e participação em programas institucionais em atividades téc-

nicas (por programa).

1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de projetos e monografias (por banca). 1 ponto 5 pontos

. Membro de bancas de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado

(por banca).

1 ponto 10 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por evento). 1 ponto 10 pontos

. Participação como parecerista em comissões científicas na área do concurso

(por comissão).

1 ponto 10 pontos

Setor Curricular de Orientação Educacional

. 1. Títulos Acadêmicos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Doutorado em Educação. 30 pontos

. Doutorado em Educação em andamento, com créditos concluídos. 25 pontos

. Doutorado em áreas afins. 25 pontos

. Doutorado em áreas afins em andamento, com créditos concluídos. 20 pontos

. Mestrado em Educação. 25 pontos

. Mestrado em Educação em andamento, com créditos concluídos. 20 pontos

. Mestrado em áreas afins. 20 pontos

. Mestrado em áreas afins em andamento, com créditos concluídos. 15 pontos

. Especialização em Psicopedagogia e/ou Educação, com carga horária de 360 horas. 20 pontos

. Especialização em áreas afins, com carga horária de 360 horas. 15 pontos
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. Curso de extensão, atualização e/ou aperfeiçoamento em Educação, com carga horária de 180
horas.

10 pontos

. Curso de extensão, atualização e/ou aperfeiçoamento em áreas afins, com carga horária de 180
horas.

8 pontos

. 2. Experiência Profissional Pontuação (Máximo: 40 pontos)

. Por item Máxima

. Docência na Educação Infantil (por ano). 4 pontos 8 pontos

. Docência no Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano (por ano). 5 pontos 10 pontos

. Docência no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano (por ano). 5 pontos 10 pontos

. Docência no Ensino Médio (por ano). 5 pontos 10 pontos

. Docência no Ensino Superior em disciplinas de Orientação Educacional, Psi-

copedagogia e/ou áreas afins (por ano).

6 pontos 12 pontos

. Prática profissional em Orientação Educacional na Educação Infantil (por ano). 8 pontos 16 pontos

. Prática profissional em Orientação Educacional no Ensino Fundamental, do 1º ao

5º ano (por ano).

10 pontos 20 pontos

. Prática profissional em Orientação Educacional no Ensino Fundamental, do 6º ao

9º ano (por ano).

10 pontos 20 pontos

. Prática profissional em Orientação Educacional no Ensino Médio (por ano). 10 pontos 20 pontos

. Prática profissional em Orientação Educacional em Orientação Profissional (por

ano).

10 pontos 20 pontos

. Experiência em gestão escolar (administração, supervisão, orientação pedagógica)

(por ano)

8 pontos 16 pontos

. Aprovação em concursos públicos para o magistério, cargos de gestão escolar

e/ou técnicos em assuntos educacionais (por concurso)

4 pontos 8 pontos

. Outras atividades profissionais, não docentes, relacionadas com a área de Ed-

ucação ou com área de conhecimento específico do concurso (por semestre)

3 pontos 6 pontos

. 3. Produção Acadêmica, Pesquisa e Extensão nos Últimos 10 Anos Pontuação (Máximo: 30 pontos)

. Por item Máxima

. Publicações em periódicos na área educacional (por publicação). 10 pontos 20 pontos

. Livro ou capítulos de livros na área educacional (por publicação). 8 pontos 16 pontos

CENTRO DE LETRAS E ARTES

FACULDADE DE LETRAS

EDITAL Nº 65, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR

S U B S T I T U TO

A Diretora da Faculdade de Letras do Centro de Letras e Artes, no uso de suas atribuições
delegadas pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº
10.783 de 08 de dezembro de 2017, publicada no DOU nº 236 de 11 de dezembro de 2017,
resolve:

Art. 1º Tornar público o resultado do processo seletivo aberto para contratação temporária de
Professor Substituto referente ao Edital nº 41, de 01/02/2018, publicado no DOU nº 24, de
02/02/2018, divulgando o nome do candidato aprovado:

Art. 2º Departamento de Letras Clássicas
Setor: Latim
1 - Vanessa de Souza Peres
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SONIA CRISTINA REIS

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 153166

Nº Processo: 23083000828201585.
PREGÃO SISPP Nº 76/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO-DE
JANEIRO. CNPJ Contratado: 28549485000196. Contratado : ALEXANDRE MARQUES MARTINS -
01184403732. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conserto,
adequação e manutenção em rede de gás butano, conforme Pregão Eletrônico nº 76/2017. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 20/02/2018 a 21/05/2018. Valor Total: R$7.400,00. Fonte: 112000000
- 2017NE802050. Data de Assinatura: 20/02/2018.

(SICON - 23/02/2018) 153166-15240-2018NE800077

EDITAL Nº 12, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO

PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no Art. 37, inciso II, da Constituição Federal,
Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, Decreto 7.485 de 18/05/2011, com alterações introduzidas pelo Decreto 8.259/2014 de 29/05/2014 (DOU de 30/05/2014), Portaria 1.181/MEC de 19/09/2012, Lei 12.772 de 28/12/2012
com modificações acrescentadas pela Lei 12.863 de 24/09/2013, torna público que estarão abertas as inscrições para Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira do Magistério Superior, conforme
disposições deste Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A área do concurso, a classe inicial, o nível, a carga horária, o número de vagas, a remuneração mensal, o campus e a formação exigida são estabelecidos a seguir, nos quadros abaixo.
Quadro I

. Campus SEROPÉDICA

. REGIME DE TRABALHO - 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

. Nº PROCESSO I N S T I T U TO / D E PA RTA M E N TO ÁREA/DISCIPLINA CLASSE/NÍVEL Nº DE VAGAS Diploma Legal

. 23083.023433/2017-12 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS/ ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA

Gestão de Contratos, Compras e Cadeia de Suprimentos na Admin-
istração Pública

ASSISTENTE A-1 01 Decreto 7.485/2011

Quadro II - Área de Concentração e Perfil do Candidato (Formação Exigida)

. ÁREA/CONCENTRAÇÃO FORMAÇÃO EXIGIDA

. Gestão de Contratos, Compras e Cadeia de Suprimentos na Administração
Pública

Graduação (Bacharelado ou Licenciatura) em: Administração, Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Desenvolvimento Econômico e Social, Ciências Econômicas ou Contabilidade).
Mestrado em: Administração, Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Desenvolvimento Econômico e Social, Ciências Econômicas, Contabilidade, Finanças Públicas ou Orçamento
Público.

Quadro III

. Campus SEROPÉDICA

. REGIME DE TRABALHO - 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS

. Nº PROCESSO I N S T I T U TO / D E PA RTA M E N TO ÁREA/DISCIPLINA CLASSE/NÍVEL Nº DE VAGAS Diploma Legal

. 23083.019728/2017-94 CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS/CIÊNCIAS
CONTABEIS E FINANÇAS

Contabilidade Financeira: Atuariais/ Bancárias ASSISTENTE A-1 01 Decreto 7.485/2011

Quadro IV - Área de Concentração e Perfil do Candidato (Formação Exigida)

. ÁREA/CONCENTRAÇÃO FORMAÇÃO EXIGIDA

. Contabilidade Financeira: Atuariais/ Bancárias Graduação em Ciências Contábeis/ Administração. Mestrado em Ciências Contábeis/ Administração/ Economia/ Atuariais.

Quadro V

. CLASSE/NÍVEL/CARGA HORÁRIA Vencimento Básico R$ Retribuição por Titulação R$ TOTAL R$

. ASSISTENTE A-1/DE 4,559,41 2.271,60 6.831,01

. ASSISTENTE A-1/20H 2.304,66 571,43 2.876,09

. Artigos, resumos ou relatos de experiência publicados em anais de eventos (por

publicação).

7 pontos 14 pontos

. Palestras, conferências, mesas-redondas, comunicações em eventos (por even-

to).

6 pontos 12 pontos

. Pesquisa na área de Educação (por semestre). 5 pontos 10 pontos

. Organização de eventos científicos, artísticos e culturais (por evento). 4 pontos 8 pontos

. Ouvinte (por evento). 3 pontos 6 pontos

MARIA CRISTINA MIRANDA DA SILVA


