UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Chamada para seleção de Professor(a) Voluntário(a) para a disciplina
“Introdução à Sociologia”
Departamento de Sociologia – 1º Semestre de 2019
Disciplina: Introdução à Sociologia
Ementa:
Discussão das condições históricas e das grandes correntes do pensamento social que
tornaram possível o surgimento da sociologia como ciência; debate das polêmicas que
constituem o campo de reflexão desta disciplina (objeto e método); visão geral e crítica
das grandes correntes sociológicas e seus respectivos conceitos.
Observação: essa ementa de caráter geral poderá ser adaptada ao perfil dos(as)
estudantes matriculados(as) nas turmas da disciplina. Sugere-se que o(a) professor(a)
utilize textos de produção científica atual.
Inscrições:
- Preenchimento da ficha de inscrição eletrônica, disponível na página www.sol.unb.br,
das 00 horas do dia 05 de novembro de 2018 às 23:59 horas do dia 14 de Novembro de
2018, horário de Brasília.
- Envio da documentação obrigatória, em formato PDF, para o endereço de e-mail
processoseletivosolunb@gmail.com, das 00 horas do dia 05 de novembro de 2018 às
23:59 horas do dia 14 de novembro de 2018, horário de Brasília. Enviar e-mail
preenchendo o campo “assunto” com nome completo e CPF do candidato.
- Não serão realizadas inscrições presencialmente.

Documentação obrigatória:
-

Formulário de pontuação da prova de títulos preenchido. Disponível no Anexo 1
desse edital e, também, na página www.sol.unb.br.
Comprovantes da titulação acadêmica, da produção científica e da experiência
de ensino.
Cópia legível de documento de identificação com foto.
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Requisitos:
-

-

Estar, no mínimo, cursando o Doutorado ou ser Doutor(a) em Sociologia ou
Ciências Sociais. Em caso de doutorando(a), o(a) candidato(a) deve possuir
graduação em Sociologia ou Ciências Sociais ou mestrado em Sociologia ou
Ciências Sociais.
Disponibilidade para ministrar uma turma de Introdução à Sociologia em dois dias
da semana (Carga Horária: 4h/semanais).

Obs: A adesão ao termo de trabalho voluntário poderá ser prorrogada.

Procedimentos de seleção:
-

Prova de títulos, classificatória, consistindo na avaliação dos documentos
entregues de acordo com o formulário do Anexo I. A prova de títulos terá Peso 1
(um).

-

Prova didática, eliminatória e classificatória, consistindo em aula expositiva (de
30 a 40 minutos) a ser realizada no dia 23 de novembro de 2018, baseada no
seguinte tema: “A contribuição de um autor clássico para o quadro teórico da
sociologia”. A Prova didática terá Peso 3 (três).

Para a prova didática, deve ser apresentado um plano de aula. Serão avaliados os
seguintes itens: planejamento da aula (organização do tempo, estruturação do conteúdo
e referências bibliográficas); clareza, consistência e correção dos conceitos e
argumentações utilizados; didática na exposição do conteúdo ao nível de graduação.
-

A nota final do/a candidato/a corresponderá à soma das notas nos itens acima
(prova didática e prova de títulos), observando-se os pesos de cada prova.
Estarão aprovados(as) aqueles(as) que obtiverem nota final igual ou superior a 7
(sete).

Vagas:
Cadastro de reserva
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Todas(os)os as(os) candidatas(os) aprovadas(os) formarão cadastro de reserva pelo
período de um ano, podendo ser chamadas(os) para ofertar a disciplina primeiro
semestre de 2019 e/ou no segundo semestre de 2019.
Salientamos que se trata de prestação de serviço voluntário, de modo que não configura
vínculo empregatício.

Cronograma:

Data

Atividade

06 a 14 de Novembro de 2018

Inscrição
no
processo
seletivo
(www.sol.unb.br)
e
envio
da
documentação obrigatória para o e-mail
processoseletivosolunb@gmail.com

19 de Novembro de 2018

Homologação
das
inscrições
e
divulgação do calendário da prova
didática

23 de Novembro de 2018

Realização da prova didática

26 de Novembro de 2018

Resultado da Seleção

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - Departamento de Sociologia - Programa de Pós-Graduação
Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Prédio do Instituto de Ciências Sociais - CEP
70.910900 - Brasília-DF
Telefones: 61-3107-1508 E-mail: pgsol@unb.br www.sol.unb.br

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

ANEXO I
FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
NOME DA/O
CANDIDATA/O:

AUTENTICAÇÃO

DATA:

ASSINATURA DA/O CANDIDATA/O:

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
1. A/o candidata/o deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo
apresentado, e preencher as colunas correspondentes à quantidade de títulos e à
respectiva pontuação.
2. A prova de títulos, de caráter apenas classificatório, será avaliada de 0 (zero) a 1 (um)
ponto; a pontuação alcançada neste quesito será transformada para esta escala e
somada à nota da prova didática na composição da nota final.
3. A Comissão Examinadora não reclassificará a indicação feita pelo candidato para a
pontuação dos títulos. Eventuais perdas de pontos por indicação equivocada serão de
responsabilidade do candidato.
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Grupo I - Títulos
Acadêmicos.
Observação: Grupo limitado
a 2 (dois) pontos
1.1 Doutorado em Ciências Sociais ou
Sociologia
1.2 Mestrado em Ciências Sociais ou
Sociologia
Graduação em
1.3
Sociologia ou Ciências Sociais.
Observar a limitação na pontuação de cada item.
Grupo II - Atividades Ligadas ao Ensino.
Observação: Grupo limitado a 5 (pontos)
pontos

2.1

2.2

Exercício do magistério superior como
docente em curso de graduação e/ou pósgraduação em Instituição de ensino superior
pública ou privada, por semestre. Não
cumulativa com outras quaisquer no mesmo
período.
Exercício do magistério no ensino médio
como docente em Instituição de ensino
pública ou privada, por semestre. Não
cumulativa com outras quaisquer no mesmo
período.
Observar a limitação na pontuação de cada item.
Grupo III - Produção Científica e Técnica
na área da Seleção. Observação: Grupo
limitado a 3 (três) pontos

3.1
3.2

Publicação de livro com ISBN nas áreas de
Sociologia ou Ciências Sociais.
Pontuação por publicação.
Capítulo de livro publicado com ISBN
nas áreas de Sociologia ou Ciências
Sociais. Pontuação por publicação.

Pontuação

Quantidade
de Títulos

Pontuação
Total

2,0
1,0
0,50
Total do Grupo I =>
Pontuação

Quantidade
de Títulos

Pontuação
Total

1,00

0,50
Total do Grupo II =>

Pontuação

Quantidade
de títulos

1,00
0,25
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3.3

3.4

3.5

Publicação de trabalho científico em
periódico qualificado na CAPES como Qualis
A1 a B1 na área de Sociologia.
Pontuação por publicação.
Publicação de trabalho científico em
periódico qualificado na CAPES como
Qualis B2 a B5 na área de Sociologia.
Pontuação por publicação
Publicação de trabalho científico em
periódico de Sociologia ou área afim ainda
não qualificado na CAPES na área de
Sociologia, mas que possui ISSN e
indexação.
Pontuação por publicação

Observar a limitação na pontuação de cada item.

1,00

0,50

0,25

Total do Grupo III =>
Somatório dos
grupos I, II e III
=>
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