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Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis – PRORHAE
Fones: (84) 3315-2124 e (84) 3315-2123 - e-mail: prorhae@uern.br
Praça Miguel Faustino, s/n, Centro, CEP: 59.610-220 – Mossoró/RN

EDITAL Nº 17/2016-PRORHAE
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos e Assuntos Estudantis (PRORHAE), fundamentada na Lei Ordinária Estadual Nº 9.939, de 09 de
abril de 2015, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para professor (a)
substituto(a) considerando a demanda de sala de aula do semestre letivo 2016.1.
1. DO CURSO/UNIDADE, NÚMERO DE VAGA, REGIME DE TRABALHO, ÁREAS DE ATUAÇÃO
E REQUISITOS.
DEPARTAMENTO /
UNIDADE ACADÊMICA

Nº DE VAGA

Departamento de
Economia/CAMEAM

01

RT*(h)

20

ÁREA DE ATUAÇÃO

. Introdução a Economia
. Economia Política I

REQUISITOS
NECESSÁRIOS
*Graduação em Economia;
*Disponibilidade de horário
para atender às necessidades
do Departamento.

*RT – Regime de Trabalho, em horas semanais.

2. DO CALENDÁRIO
2.1. Publicação do Edital: 16/08/2016
2.2. Período e Horário de Inscrição:
Departamento/ Unidade Acadêmica
Departamento de Economia/CAMEAM

Período de inscrição

Horário das
inscrições

17,18,19,22 e 23/08/16

08:00 às 11:00
19:00 às 21:00

2.2.1. Homologação das inscrições: Será fixado nos murais das respectivas unidades acadêmicas.
Departamento/ Unidade Acadêmica
Departamento de Economia/CAMEAM

Homologação das
inscrições
24/08/16

2.3. Locais de realização de todas as etapas do processo:
Departamento/ Unidade Acadêmica
Departamento de Economia/CAMEAM

Endereço
Departamento de Letras Estrangeiras / Campus de Pau dos Ferros.
BR 405, Km 153, bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN,
CEP: 59.900-000 Fone: (84) 3351-2560.

2.4. Sorteio e horário dos temas para a Prova Didática ou Prova Prática:
O sorteio do tema para a Prova Didática ocorrerá na presença dos (as) candidatos (as) no respectivo local, de
acordo com a área de atuação indicada no item 1.0 deste Edital.
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Departamento/ Unidade Acadêmica
Departamento de Economia/CAMEAM

Data do sorteio do
tema para a Prova
Didática

Horário do sorteio do tema
para a Prova Didática

25/08/2016

Às 8h no respectivo local, de acordo
com a área de atuação indicada no item
1.0 deste Edital.

O (A) candidato(a) deverá se apresentar no respectivo local, de acordo com o quadro constante do item 2.3
deste EDITAL, 15 minutos antes do sorteio do tema para prova didática. O atraso acarretará a eliminação
automática do (a) candidato (a).
2.5. Prova Didática:
Departamento/ Unidade Acadêmica
Departamento de Letras Estrangeiras/CAMEAM

Data da Prova
Didática

Horário do sorteio do tema
para a Prova Didática

26/08/2016

Às 8h no respectivo local, de acordo
com a área de atuação indicada no item
1.0 deste Edital.

O (A) candidato(a) deverá se apresentar no respectivo local, de acordo com o quadro constante do item 2.3
deste EDITAL, 15 minutos antes da prova didática. O atraso acarretará a eliminação automática do (a)
candidato (a).
2.6. Resultado Final da Seleção:
O Resultado será publicado em edital próprio, a ser divulgado através do Portal UERN (www.uern.br) no link
seleções e no mural da respectiva unidade acadêmica.
Departamento/ Unidade Acadêmica
Departamento de Economia/CAMEAM

Resultado Final
Até 31/08/2016

3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas de modo presencial pelo(a) candidato(a) ou por procurador(a) legalmente
constituído(a) nos locais e horários indicados no quadro do item 2.3 deste EDITAL.
3.1. Taxa de inscrição:
O(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a
ser depositada no Banco do Brasil, Agência 4687-6, Conta 7068-8 (depósito Identificado ou transferência
bancária).
ATENÇÃO: Não será aceito comprovante de depósito não identificado, efetuado em terminal de
autoatendimento (caixa eletrônico) através de envelope bancário.
3.2. Documentos a serem apresentados no ato da inscrição:

Cópia do RG e do CPF;

Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, de acordo com o item 3.1 deste EDITAL;

Comprovante de conclusão de Curso de Graduação, de acordo com o item 1 deste Edital;

Certificado, ata, Diploma da Pós-graduação ou Residência Médica, se for o caso, de acordo com o item
1 deste EDITAL;

Comprovante de Experiência profissional e/ou na docência, se for o caso, de acordo com o item 1 deste
EDITAL;
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Currículo Lattes com a documentação comprobatória na ordem do currículo, acompanhada da Ficha de
Pontuação (Anexo 01) devidamente preenchida, considerando-se apenas os últimos 2 (dois) anos de
atividades, anteriores à publicação deste edital.
Não será aceita inscrição com pendência de qualquer um dos documentos acima.
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do EDITAL por conveniência da Administração Pública.

4. DO PROCESSO SELETIVO
Todas as etapas referentes ao processo seletivo ocorrerão no respectivo local, de acordo com a área de atuação,
indicada no item 1.0 deste Edital. A seleção para professor(a) substituto(a) de que trata este Edital será
realizada tomando-se por base:
4.1. PROVA DIDÁTICA: de caráter eliminatório, com obtenção de nota mínima 7,0 (sete) para efeito de
classificação. Constará de Aula Expositiva perante Banca Examinadora, com duração de 30 (trinta) minutos.
O(A) candidato(a) poderá ser questionado(a) por membro da banca sobre o tema da aula.
4.1.2. ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) NO DIA DA PROVA
DIDÁTICA:






A ordem da Prova Didática seguirá a sequência da inscrição;
A utilização de recursos audiovisuais deverá ser informada pelo (a) candidato (a) à Secretaria do Curso
no ato da inscrição;
O (a) candidato(a) deverá entregar o Plano de Aula impresso à Banca Examinadora, antes da prova
didática;
Durante a realização da Prova Didática não será permitido a qualquer candidato (a) assistir à aula dos
demais concorrentes;
O tema da aula será definido mediante SORTEIO a ser realizado de acordo com as informações
constantes dos itens 2.3 e 2.4 deste EDITAL.

4.1.3. TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA
LOTAÇÃO
Departamento
Economia/CAMEAM

ÁREA/TEMAS
Área
1:
Introdução
a
Economia
de
1.Conceito e objeto de estudo da
economia;
2.Visões sobre o capitalismo e a
evolução
do
pensamento
econômico;
3.Microeconomia: Estruturas de
Mercado e Falhas de Mercado;
4.Macroeconomia: Teoria da
Determinação da Renda.
Área 2:Economia Política I
1. Divisão do Trabalho, a
mercadoria e o mercado: o
feiticismo da mercadoria;
2. Mais-valia absoluta e
relativa;
3. A lei geral da acumulação
capitalista.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Área 1: Introdução a Economia
1.1 KRUGMAN, Paul e WELLS, Robin. Introdução à
Economia. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2007. Cap. 1.
1.2 LANGE, Oscar. Moderna Economia Política. Rio de
Janeiro: Fundo de Cultura,
1967. cap. 1;
1.3 PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco
Antônio (Org.). Manual
de Economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. cap. 1.
-------------------------------------2.1 POSSAS, Sílvia. “Valor, capital e riqueza nos primórdios
da economia política”. In: CARNEIRO, Ricardo (Org.). Os
Clássicos da Economia. vol 1. São Paulo: Editora Ática,
1997.
2.2 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. São
Paulo: Nova Cultural, 1985.
cap. 1.
2.3 KEYNES, John Maynard. A Teoria Geral emprego, do
Juro e da Moeda. São
Paulo: Atlas, 1992.
2.4 PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco
Antônio (Org.). Manual
de Economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. caps. 2 e 3.
2.5 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do
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Capitalismo. 7. ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora,
1992. Intodução.
--------------------------------------3.1 HEILBRONER, Robert; THUROW, Lester. Entenda a
economia. Rio de Janeiro: Campus, 2000. caps 5 – 7.
3.2 PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco
Antônio (Org.). Manual de
Economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Cap. 8.
--------------------------------------4.1 PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco
Antônio (Org.).
Manual de Economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Cap.
15.
Área 2:Economia Política I
1,1 MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1980. Livro I. Cap. I;
1.2 RUBIN, Isaak. A Teoria Marxista do Valor. São
Paulo: Brasiliense, 1980. Cap. I a VII e X.
----------------------------------------2.1 MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1980. Livro I. Cap. VII a XVI.
----------------------------------------3.1 MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1980. Livro I. Cap. XXIII.

4.2. ANÁLISE DO CURRICULUM
De caráter classificatório, para os(as) candidatos(as) aprovados(as) na Prova Didática com nota igual ou
superior a 7,0 (sete), constará da avaliação, com pontuação de acordo com o descrito no Anexo 01 deste Edital.
4.2.1. Documento comprobatório apresentado fora da ordem dos itens elencados na Ficha de Pontuação (Anexo
01) ou que extrapole a pontuação máxima de cada item ou período estabelecido, será desconsiderado.
4.2.2. A nota do Currículo Lattes será atribuída da seguinte forma: Ao(a) candidato(a) com maior pontuação
será atribuída nota 10 (dez) e a nota dos demais candidatos será calculada aplicando-se a regra de 3 (três)
simples.
5. DA BANCA EXAMINADORA
É vedada a participação na Banca Examinadora de:
a) Cônjuge de candidato(a), mesmo que separado judicialmente ou divorciado, ou companheiro;
b)Ascendente ou descendente de candidato(a), ou colateral até terceiro grau, seja parentesco por
consanguinidade, afinidade ou adoção;
c) Sócio de candidato(a) em atividade profissional;
ATENÇÃO: Na ocorrência de um dos impedimentos aqui descritos, o membro será automaticamente
substituído por um suplente.
6. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A classificação final objeto deste Edital, dar-se-á pela média aritmética simples obtida pela nota da Prova
Didática e a nota da Análise do currículo. Em caso de empate, a ordem de prioridade para o desempate será:
1) maior idade;
2) maior nota na Prova Didática;
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3) maior pontuação no Currículo Lattes
7. DOS RESULTADOS
O Resultado do processo será divulgado de acordo com o item 2.6 deste EDITAL.
8. DOS RECURSOS
Após a divulgação dos resultados, será facultado ao candidato contestá-lo, por meio de ofício dirigido à banca
de seleção das unidades acadêmicas, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data de divulgação do resultado
parcial. o documento deverá ser entregue pessoalmente pelo candidato ou por meio de um procurador
legalmente constituído para este fim. Os recursos serão julgados pela comissão avaliadora em até 01 (um) dia
útil e respondidos aos candidatos, individualmente.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os candidatos que não estiverem presentes pontualmente no dia, horário e local previstos neste edital, serão
automaticamente eliminados do processo seletivo.
9.2 Ao realizar sua inscrição, o candidato acata e ratifica todos os termos e normas contidas nesse Edital.
9.3 A Remuneração inicial para professor (a) substituto(a) é fundamentada na Lei Ordinária Estadual Nº 9.939,
de 09 de abril de 2015.
9.4 O candidato aprovado e nomeado poderá ser designado para trabalhar em qualquer turno (matutino, vespertino
ou noturno), de acordo com as necessidades das unidades acadêmicas obedecido à jornada de trabalho.
9.5 O Resultado da seleção objeto deste Edital será válido pelo período de 01(um) ano, podendo ser prorrogado por
mais 01(um) ano.
9.6 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora formada, ao qual caberá decisão
irrevogável e irretratável acerca do presente processo seletivo.

Mossoró, 16 de Agosto de 2016.

Profa. Dra. Cicília Raquel Maia Leite
Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis

ANEXO I - FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM
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Atividades

Pontuação atribuída
pelo(a) candidato(a)

1 Titulação (deve ser contabilizada apenas a maior titulação)
1.1 Doutorado (5 pts)
1.2 Mestrado (3 pts)
1.3 Especialização (1 pts)
2 Estágio Pós-Doutoral
2.1 Pós-Doutorado (5 pts cada)
3 Produção Científica
3.1 Livro publicado com ISBN - autor (7 pts cada)
3.2 Livro publicado com ISBN – editor (5 pts cada)
3.3 Livro publicado com ISBN – organizador (4 pts
cada)
3.4 Artigo publicado em periódicos especializados com
conceito A1 do Qualis da CAPES (10 pts cada)
3.5 Artigo publicado em periódicos especializados com
conceito A2 do Qualis da CAPES (8 pts cada)
3.6 Artigo publicado em periódicos especializados com
conceito B1 do Qualis da CAPES (6 pts cada)
3.7 Artigo publicado em periódicos especializados com
conceito B2 do Qualis da CAPES (5 pts cada)
3.8 Artigo publicado em periódicos especializados com
conceito B3 do Qualis da CAPES (4 pts cada)
3.9 Artigo publicado em periódicos especializados com
conceito B4 do Qualis da CAPES (3 pts cada)
3.10 Artigo publicado em periódicos especializados
com conceito B5 do Qualis da CAPES (2 pts cada)
3.11 Artigo publicado em periódicos especializados
com conceito C do Qualis da CAPES (1,5 pts cada)
3.12 Artigo publicado em periódicos especializados
sem conceito Qualis da CAPES (1 pts cada)
3.13 Para cada trabalho completo publicado em anais
de eventos internacionais com ISSN (1,5 pts cada)
3.14 Para cada trabalho completo publicado em anais
de eventos nacionais com ISSN (1 pt cada)
3.15 Para cada trabalho completo publicado em anais
de eventos regionais com ISSN (0,5 pt cada)
3.16 Para cada resumo expandido publicado em anais
de eventos internacionais com ISSN. (1 pt cada)
3.17 Para cada resumo expandido publicado em anais
de eventos nacionais com ISSN. (0,5 pts cada)

Pontuação atribuída pela
banca
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3.18 Para cada resumo publicado em anais de eventos
internacionais com ISSN. (1pt cada) (limitado a 10 pts)
3.19 Para cada resumo publicado em anais de eventos
nacionais com ISSN. (0,5 pts cada) (limitado a 5 pts)
3.20 Para cada resumo publicado em anais de eventos
regionais com ISSN. (0,3 pts cada) (limitado a 3 pts)
3.21 Membros de Corpo Editorial/Conselho Editorial
de publicações indexadas, na sua área de atuação. (1 pt
cada)
3.22 Revisores de períodos/Conselho editorial de
publicações indexadas, na sua área de atuação. (1 pt
cada)
4 Produção Técnica
4.1 Curso de curta duração ministrado (com carga
horária mínima de 8 horas) (1 pt cada) (limitado a 5
pts)
4.2 Desenvolvimento de material didático
instrucional com ISBN ou ISSN (1 pt cada)

ou

4.3 Editoração (1 pt cada)
4.4 Avaliação de trabalhos de Assessoria/elaboração de
projetos de Lei (1 pt cada)
5 Docência e Pesquisa
5.1 Premiação de sociedades científicas e/ou artísticas
(2,5 pts cada)
5.2 Premiação em eventos científicos (1 pt cada)
5.3 Coordenação de projetos financiada por agência de
fomento (5 pts cada)
5.4 Colaboração em projetos financiados por agência
de fomento (2 pts cada)
5.5 Organização de eventos científicos nacional na
área de atuação (2 pts cada)
5.6 Organização de eventos científicos local/regional
na área de atuação (2 pts cada)
5.7 Orientação de tese de Curso de Doutorado (6 pts
cada)
5.8 Co-orientação de tese de Curso de Doutorado (3
pts cada)
5.9 Orientação de dissertação de Curso de Mestrado (4
pts cada)
5.10 Co-orientação de dissertação de Curso de
Mestrado (2 pts cada)
5.11 Orientação de trabalho de conclusão de
Especialização aprovado (1 pt cada) (limitado a 10 pts)
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5.12 Orientação de trabalho de conclusão de Curso de
Graduação aprovado (1 pt cada)
5.13 Orientação de estudante em programa de
iniciação científica (mínimo de seis meses) (2 pts cada
ano)
5.14 Participação como palestrante, conferencista ou
debatedor em evento científico internacional, nacional,
regional ou local (2 pts cada)
5.15 Apresentação oral em evento científico
internacional, nacional, regional ou local (1 pt cada)
5.16 Participação em bancas de trabalhos de conclusão
de curso de doutorado (1 pt cada)
5.17 Participação em bancas de trabalhos de conclusão
de curso de mestrado (0,7 pt cada)
5.18 Participação em bancas de trabalhos de conclusão
de curso de especialização, graduação ou qualificação
de mestrado ou doutorado (0,5 pt cada) (limitado a 5
pts)
5.19 Participação em comissão de avaliação de
projetos PIBIC do CNPq(0,5 pt cada)
5.20 Participação como parecerista Ad-hoc (1 pt cada)
5.21 Docência no ensino superior (0,4 pt por cada
semestre, sendo no máximo 05 semestres letivos)
Outras atividades
Participação em eventos científicos (0,02/evento)
Participação em cursos, palestras e minicursos
(0,01pt/h até 100h)
Total

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO
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NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____ (espaço destinado ao Departamento Acadêmico/local de inscrição)
NOME DO CANDIDATO:________________________________________________________________
ENDEREÇO:__________________________________________________________________________
TELEFONE:______________________ E-MAIL:____________________________________________
GRADUADO(A) POR QUAL INSTITUIÇÃO:_______________________________________________
HABILITAÇÃO:______________________ ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO:_________________
POSSUI PÓS-GRADUAÇÃO?_________ EM QUAL ÁREA?__________________________________
CURSADA ONDE?_____________________________________________________________________
Documentação exigida (original e cópia):
( )Cópia do RG e do CPF;
( )Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, de acordo com o item 3.1 deste EDITAL;
( )Comprovante de conclusão de Curso de Graduação, de acordo com o item 1 deste Edital;
( )Certificado, ata, Diploma da Pós-graduação ou Residência Médica, se for o caso, de acordo com o item 1
deste EDITAL;
( )Comprovante de Experiência profissional e/ou na docência, se for o caso, de acordo com o item 1 deste
EDITAL;
( )Currículo Lattes com a documentação comprobatória na ordem do currículo, acompanhada da Ficha de
Pontuação (Anexo 01) devidamente preenchida, considerando-se apenas os últimos 2 (dois) anos de atividades,
anteriores à publicação deste edital.
Não será aceita inscrição com pendência de qualquer um dos documentos acima.
APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS? ( )SIM

( )NÃO

CANDIDATO INSCRITO PARA A VAGA RESERVADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ( )
(

) ASSINO E DECLARO QUE CONHEÇO TODAS AS NORMAS DO EDITAL
_________________________________________
Mossoró/RN, _________de _______________de 2016.

….........................................................................................................................................................
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO PARA PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR
NÚMERO DA INSCRIÇÃO:____________(espaço destinado ao Departamento Acadêmico)
CANDIDATO:____________________________________________________________
__________________________________________
Assinatura do servidor responsável pela inscrição
Data: ____ /_______/_________ Hora: _____________

