EDITAL 01/2014
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
O Curso de SERVIÇO SOCIAL da ESCOLA DE EDUCAÇÃO E
HUMANIDADES da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com amparo na
Resolução nº 35/2008 – CONSUN torna público, para os interessados constantes no
Banco de Currículos da PUCPR, o presente Edital para realização de Processo
Seletivo para Contratação de Professor, o qual se regerá pelas normas abaixo:
DAS VAGAS EXISTENTES
Artigo 1º: Está aberta 1 (uma) vaga para Contratação de Professores do Curso de
Serviço Social, na classe de Auxiliar de Ensino, conforme especifica o quadro que
segue:
Disciplinas

Número Classe (auxiliar Carga horária
de vagas
de ensino)
das
disciplinas
01
Aux. Ensino
Aproximada
mente 20 hs.

Oficina de Estágio Supervisionado
Estágio Supervisionado
Pesquisa em Serviço Social
Parágrafo único: a carga horária semanal depende da necessidade do curso.
DOS REQUISITOS

Artigo 2º: Os interessados em participar do Processo Seletivo, objeto deste Edital,
devem apresentar a seguinte titulação mínima:
I-

Diploma de graduação em Serviço Social;

II-

Certificado de Curso Stricto Sensu – Doutorado ou Mestrado,
preferencialmente em Serviço Social e experiência em atividade docente
de nível superior, comprovados.

Parágrafo Único: A titulação requisitada deverá atender à exigência legal de
reconhecimento e/ou convalidação, em área correlata àquela em que o professor
exercerá suas atividades.
DA SELEÇÃO
Artigo 3º: Os candidatos serão selecionados por meio da realização de provas das
seguintes modalidades:
III-

Avaliação de títulos, prova escrita e didática;
Entrevista.

Parágrafo Primeiro: A banca examinadora será composta por 03 (três) professores:
02 da área de SERVIÇO SOCIAL e 01 da área da Educação.

DAS PROVAS
Artigo 4º: As provas serão realizadas na Escola de Educação e Humanidades
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), na Rua Imaculada
Conceição, nº 1.155, Prado Velho, Curitiba-PR, devendo ser observado o que
segue:
I-

Os candidatos deverão inscrever-se previamente até dia 21/07/2014,
18h.00 pelo e.mail jaqueline.maele@pucpr.br, por meio do envio de seu
currículo simplificado (sem documentos comprobatórios).

II-

O sorteio da prova didática ocorrerá no dia 22 de julho de 2014, às 9h00,
no momento da realização da prova escrita e será divulgado em edital;

III-

O sorteio da prova teórica será realizado no dia 22 de julho de 2014, às
9h00, no horário de sua realização;

IV-

A prova teórica será realizada no dia 22 de julho de 2014 logo após o
sorteio dos pontos;

V-

A prova didática será realizada no dia 23 de julho de 2014 às 9h00 e
consistirá na apresentação, pelos candidatos, em ordem alfabética, de
uma aula com duração de até 30 minutos, perante a Banca Examinadora,
seguida de argüição por até 15 minutos;

VI-

Ao iniciar a prova didática, o candidato deverá fornecer a cada um dos
integrantes da banca examinadora o respectivo plano de aula.

VII-

A análise de títulos será realizada pela Banca Examinadora, mediante
atribuição de nota cumulativa, observados os seguintes critérios:







VIII-

Certificado(s) de Especialização – 1,0 (um ponto);
Título(s) de Mestre – 2,0 (dois pontos);
Título(s) de Doutor – 3,0 (três pontos);
Experiência Docente – 0,25 (vinte e cinco centésimos) por ano, até o
máximo de 2,0 (dois pontos);
Prática Profissional – 0,25 (vinte e cinco centésimos) por ano, até o
máximo de 1,0 (um ponto);
Produção Científica (P): até o máximo de 1,0 (um ponto).
O currículo e seus respectivos documentos comprobatórios deverão ser
entregues pelos candidatos no dia 22 de julho de 2014, às 9h00, no
mesmo local da prova escrita para análise da banca.

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Artigo 5º: O processo seletivo será realizado com base no conteúdo programático
conforme Anexo deste Edital.

DA CLASSIFICAÇÃO
Artigo 6º: Será classificado o candidato que atender às disposições deste Edital e
que obtiver o melhor desempenho na avaliação.
Parágrafo Único: Havendo mais de um candidato concorrendo para a mesma vaga
e em caso de empate na avaliação de desempenho, terá preferência o de maior
idade.
DO RESULTADO
Artigo 7º: O resultado das Provas do presente Processo Seletivo com o nome dos
candidatos selecionados para a vaga existente neste Edital será no dia 25 de julho
de 2014, com a divulgação da lista afixada no Edital do Curso no hall da EEH da
PUCPR. Na sequência serão agendadas as entrevistas no DRH.
Parágrafo Único: O resultado do teste seletivo será irrecorrível, pois a decisão da
Banca é soberana.

Curitiba, 10 de julho de 2014.

Professora Dra. Maria Izabel Scheidt Pires
Coordenadora do Curso de Serviço Social

ANEXO
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO CURSO DE
SERVIÇO SOCIAL

Pontos para a Prova Escrita e Prova Didática
1. Legislações de regulamentação da profissão de Serviço Social no Brasil para
a formação e exercício profissional do assistente social.
2. Fundamentos Históricos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social.
3. Instrumentalidade e trabalho profissional.
4. Questão Social, Estado e políticas públicas.
5. Políticas Sociais no Brasil.
6. Pesquisa em Serviço Social.
7. Ética Profissional no Serviço Social.
8. Estágio e Serviço Social.
9. Organização da categoria profissional no Brasil.
10. Serviço Social e Direitos Humanos.

