
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR/A SUBSTITUTO/A DA
ÁREA DE SAÚDE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM

SAÚDE COLETIVA (IESC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(UFRJ)
Edital 476, de 30 de novembro de 2020

NORMAS COMPLEMENTARES

I. ANÁLISE CURRICULAR*

1. TÍTULOS
TÍTULOS PONTUAÇÃO

Graduação 1,0
Especialização 1,0
Créditos concluídos no mestrado 1,0
Mestrado concluído 7,0
Doutorado em andamento 7,0
Doutorado concluído 8,0
Pontuação máxima 10

2. EXPERIÊNCIA DIDÁTICA
Professor ensino superior 2,0 por disciplina ministrada no todo
Professor/prática docente ensino superior 1,0 por disciplina ministrada parcialmente
Pontuação máxima 10

3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Artigos, capítulos de livros 2,0 por produção
Pontuação máxima 10

NOTA CURRÍCULO: média aritmética simples (1+2+3) : 3

* O tamanho dos arquivos de comprovação do currículo não deverá exceder 25 MB.



II. PROVA ESCRITA

Devido à pandemia da Covid-19, diferente das seleções feitas nos anos anteriores, neste
Edital,  as/os  candidatas/os  aprovadas/os  na  primeira  etapa  do  concurso  farão  uma  PROVA
ESCRITA, que será desenvolvida por meio remoto, do seguinte modo:

A  prova  escrita,  a  ser  realizada  no  dia  10  de  dezembro  de  2020,  às  09:00h,  será
constituída de 1 (uma) questão elaborada pela Banca Examinadora com base nos Pontos das
Provas descritos abaixo. A/O candidata/o deverá fazer uma redação para a questão escolhida em
formulário específico enviado.

No dia marcado para a prova ESCRITA, as/os candidatas/os deverão se conectar a uma
plataforma virtual, provavelmente o GOOGLE MEET, cujo link será divulgado previamente aos
inscritos,  na hora marcada a fim de tomar conhecimento das questões da prova escrita; as/os
candidatas/os deverão estar conectados à plataforma para o SORTEIO DO PONTO cerca de 10
minutos antes do horário previsto, para que o SORTEIO ocorra pontualmente. Não será admitida
a “entrada” da/o candidata/o após às 09:00h horas;

Após  a  divulgação  das  questões,  as/os  candidatas/os  poderão  se  desconectar  da
Plataforma Google  Meet  e  redigir  a  resposta  da  questão.  Fica  claro  que  as/os  candidatas/os
poderão fazer consultas para redigir a questão;

Se,  por  algum  motivo  técnico  (como  a  impossibilidade  de  conexão  à  internet),  a/o
candidata/o não puder comparecer na reunião virtual para a divulgação das questões, informamos
que  essas  QUESTÕES  estarão  disponíveis  na  página  do  Iesc  logo  após  a  reunião  para
acompanhamento do sorteio de ponto ter sido concluída. Desta forma, evitamos que eventuais
problemas técnicos possam inviabilizar a participação da/o candidata/o no concurso;

O prazo para a REDAÇÃO da PROVA ESCRITA será de 3 horas, de tal modo que, ao
final, a/o candidata/o deverá enviar o arquivo (em PDF) para o e-mail  concursocshs@iesc.ufrj.br
até às 12:00 horas.  Não serão aceitas as respostas enviadas após esse horário, e não serão
aceitas respostas manuscritas, sendo a/o candidata/o eliminada/o do processo de seleção.

O texto da prova escrita deverá ser apresentado de acordo com a seguinte formatação:
Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas; espaçamento automático
entre parágrafos em página prevista e elaborada para esta etapa, e a/o candidata/o não deverá
assinar as folhas, apenas colocar seu número de inscrição.

III. PROVA DIDÁTICA

Devido à pandemia da Covid-19, diferente das seleções feitas nos anos anteriores, neste
Edital,  as/os candidatas/os aprovadas/os na prova escrita farão uma PROVA DIDÁTICA, que
será desenvolvida por meio remoto, do seguinte modo:

O  tema  para  a  prova  didática  será  definido  por  sorteio  dos  pontos  constantes  do
Programa,  excluído  o  ponto  sorteado  na  prova  escrita.  A  ordem  de  apresentação  das/os
candidatas/os também será definida por sorteio.

No dia marcado para o sorteio do ponto, as/os candidatas/os deverão se conectar a uma



plataforma virtual, provavelmente o GOOGLE MEET, cujo link será divulgado previamente aos
inscritos,  na hora marcada a fim de tomar conhecimento das questões da prova escrita; as/os
candidatas/os deverão estar conectados à plataforma para o SORTEIO DO PONTO cerca de 10
minutos antes do horário previsto, para que o SORTEIO ocorra pontualmente. Não será admitida
a “entrada” da/o candidata/o após às 13:00h horas;

A Prova Didática será realizada em sessão pública, com divulgação prévia do respectivo
link, e constará de uma aula com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30 (trinta)
minutos.

O tempo começará a contar quando a Comissão Julgadora informar ao candidato que
inicie sua apresentação.

É de exclusiva responsabilidade da/o candidata/o o controle do tempo de sua aula. Na
realização da Prova Didática, a/o candidata/o poderá utilizar os recursos informados no dia do
sorteio do ponto da prova. Esses recursos poderão incluir: data show ou quadro branco e caneta.
A aula deverá ser feita de forma síncrona. Não será permitida a presença ou permanência de
outras/os candidatas/os para assistir a avaliação dos demais. 

A prova didática objetiva aferir  a capacidade da/o candidata/o relativa ao domínio do
assunto abordado, às técnicas de ensino e ao uso dos recursos de comunicação.

CRONOGRAMA

DATA HORÁRIO ATIVIDADE

02 a 04/12 Inscrições em  concursocshs@iesc.ufrj.br 
07/12
(2ª.f)

Análise currículos (eliminatória)
17h Divulgação da homologação das inscrições e do 

resultado da análise dos currículos
07 a 09/12
(2ª.f a 4ª.f)

09-17h Interposição de recursos

09/12
(4ª.f)

a partir das 17h Resultado da análise dos recursos
Divulgação final da homologação das inscrições e do 
resultado da análise dos currículos

10/12
(5ª.f)

09-12h Prova escrita

13-17h Correção prova escrita (eliminatória)
17h Divulgação resultado prova escrita

11/12
(6ª.f)

09-17h Interposição de recursos

a partir das 17h Resultado da análise dos recursos
Divulgação final resultado prova escrita

14/12
(2ª.f)

13h Sorteio da prova didática e da ordem de apresentação*



15/12
(3ª.f)

9-17h Prova didática

16/12
(4ª.f)

Prova didática (se for preciso)

17h Divulgação resultado prova didática e classificação
17/12
(5ª.f)

9h-17h Interposição de recursos

a partir de 17h Resultado da análise de recursos
Divulgação do resultado final e classificação

* Dependendo do número de candidatos serão necessários dois sorteios para realização da prova
didática.

OBSERVAÇÃO:  AS  INFORMAÇÕES  CONTIDAS  NO  CRONOGRAMA  PODEM  SER
ALTERADAS CONFORME O ANDAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, SEMPRE COM
O CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS.

PONTOS DAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA

Cuidado e atenção à saúde
Direito Sanitário Brasileiro
Educação em Saúde 
Metodologia Científica

MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA
- Professor Gabriel Schutz (IESC/UFRJ) - Presidente
- Professor Lucas Tramontano (IESC/UFRJ)
- Professor Paulo Eduardo Xavier de Mendonça (IESC/UFRJ)
Suplente:
Professora Fernanda Mendes Lages Ribeiro (IESC/UFRJ)

Fernanda Vecchi Alzuguir
Coordenação

Área Ciências Sociais e Humanas em Saúde

Miriam Ventura
Vice-Coordenação

Área Ciências Sociais e Humanas em Saúde


