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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
SELEÇÃO DE DOCENTE  
Edital Nº 01/2017 - PPGE 

 
A Universidade Estácio de Sá comunica a abertura das inscrições para a seleção de docente pesquisador para o 
Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado – no período de doze de abril a doze de maio de 
2017. 

➢ Requisitos mínimos exigidos 
 Título de Doutor em Educação. 
 Produção intelectual significativa compatível com as temáticas da linha de pesquisa Políticas, Gestão e 

Formação de Educadores. 

➢ Experiência na elaboração e no desenvolvimento de projetos de pesquisa em áreas temáticas relacionadas à linha 
de pesquisa informada no item anterior. 

➢ Documentos necessários para inscrição de candidatos 
 Cópia autenticada do Diploma de Doutor; exigindo-se o reconhecimento no Brasil, se obtido no exterior. 
 Currículo Lattes atualizado até a data da inscrição (ou equivalente, para candidatos estrangeiros).   
 Proposta de pesquisa vinculada à área de concentração e à linha de pesquisa indicada.  
 Cópia das cinco publicações mais relevantes para a área de concentração e linha de pesquisa nos últimos cinco 

anos. 
 Documentos pessoais: RG e CPF (cópias). 
 Formalização da inscrição por requerimento pessoal dirigido à Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Educação com indicação de meios de contato: endereço, telefone, e-mail. 
Observações:  
1. Os documentos deverão ser entregues em conjunto, não se aceitando documentação incompleta. 
2. Não será aceita a substituição de documentos. 

➢ Etapas do processo de seleção 
 Análise de documentação (eliminatória). 
 Entrevista com Banca Examinadora presencial (ou via Skype apenas para candidatos de fora do Rio de Janeiro). 
 Classificação final (segundo desempenho nas etapas anteriores). 

➢   Condições para a contratação  
Regime de trabalho: CLT 40h semanais com atividades de ensino, pesquisa e orientação no PPGE e duas turmas 
em cursos de graduação da Universidade Estácio de Sá, bem como outras atividades requeridas pelo Programa. 

➢ Calendário 
Eventos Datas 

Entrega de documentos  12/4/2017 a 12/5/2017 

Primeira etapa: análise da documentação 15/5/2017 (2ª feira) a 19/5/2017 (6ª feira) 

Convocação dos candidatos para a 2ª etapa 22/5/2017 (2ª-feira) 

Segudanda etapa: entrevistas 24/5/2017 (4ª-feira) 

Divulgação do resultado final 31/5/2017 (4ª-feira) 

 


