
EDITAL   029/2015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO
DETERMINADO

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 2015.1, em conformidade com o
disposto abaixo: 

1.  DO  CURSO/UNIDADE,  NÚMERO  DE  VAGAS,  REGIME  DE  TRABALHO,  ÁREAS  DE
ATUAÇÃO E REQUISITOS

DEPARTAMENTO /
UNIDADE

ACADÊMICA

Nº DE VAGAS RT*(h) ÁREAS DE ATUAÇÃO/
DISCIPLINAS

REQUISITOS
NECESSÁRIOS

Departamento de
História/Campus Assú

CAWSL/UERN
01 40

*Teoria da História;
* Historiografia;
* Técnicas de pesquisa aplicada
à História;

*Graduação  em  História  com
mestrado em História ou áreas
afins;  ter  disponibilidade  para
assumir as disciplinas no Núc-
leo Avançado de Educação Su-
perior de João Câmara – RN

*Disponibilidade  para  assumir  a
carga  horária  conforme  a
necessidade do Departamento.

*RT – Regime de Trabalho, em horas semanais.

2. DO CALENDÁRIO 

2.1. Publicação do Edital: 27/10/15

2.2. Período e Horário de Inscrição: 28 e 29 de outubro e 03, 04 e 05 de novembro, de 2015 das 7h às 11h e 
das 19h às 22h.

2.2.1. Homologação das inscrições: 06/11/15 (sexta-feira). Será fixado no mural do Campus de Assú

2.3. Locais de realização de todas as etapas do processo:

Departamento/ Unidade 
acadêmica

Endereço

Departamento de História/Campus Assú
CAWSL/UERN

Departamento de História / Campus de Assú 
Rua Sinhazinha Wanderley, 871- Centro- 59.650-000- Assú/RN
Telefone: (84) 3331-2411

Praça Miguel Faustino, s/n – Centro – Mossoró/RN – CEP: 59610-190
www.uern.br / prorhae@uern.br

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
Pró-reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis - PRORHAE
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2.4. Sorteio do tema para a Prova Didática:

O sorteio do tema para a Prova Didática ocorrerá na presença dos (as) candidatos (as) no dia  09/11/2015
(segunda-feira) às 13 h no respectivo local, de acordo com a área de atuação indicada no item 2.3 deste Edital.

O(a) candidato(a) que deixar de participar do Sorteio de Temas da Prova Didática na data e horário previstos
neste Edital, será desclassificado.

2.5. Prova Didática:
A Prova Didática ocorrerá no dia  10/11/2015 (terça-feira) a partir das 13 h, no respectivo local, de

acordo com a área de atuação indicada no quadro do item 2.3 deste Edital.

2.6. Resultado Final da Seleção:

O Resultado será publicado em edital  próprio,  a  ser  divulgado até  o dia  13/11/2015 (sexta-feira),
através do Portal UERN (www.uern.br) e no mural do Campus de Assú.

3. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições poderão 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 ou Diploma da Pós-graduação, 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), considerando-se apenas os últimos 2 (dois) anos de atividades, anteriores à publicação
deste edital.

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 2.3 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.  APRESENTAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) NO DIA DA PROVA DIDÁTICA: 
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 O (A) candidato(a) deverá se apresentar no respectivo local, de acordo com o quadro constante do item
2.3 deste EDITAL, as 12h 45min. O atraso acarretará a eliminação automática do (a) candidato (a);
 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

CURSO / UNIDADE
ACADÊMICA

TEMAS
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

Departamento de
História/Campus Assú

CAWSL/UERN

1. História Cultural e os desafios da escrita da
história na contemporaneidade.

2. Verdade e narrativa: questões para pesquisa
em História.

3.  O  marxismo  e  as  releituras  do
contemporâneo  sob  as  lentes  da  História
Social.

4.História das mulheres, feminismo e a reescrita

da história.

BEHABIB. Seyla & CORNELL. Drucilla. Feminismo 
como Crítica da Modernidade: 
Releitura dos pensadores contemporâneos do ponto de
vista da mulher. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tem-
pos, 1987.
DEL PRIORE. Mary. (Coord.) História das Mulheres
no Brasil. São Paulo: Contexto. 1997.
_________  História das Mulheres no Brasil Coloni-
al. São Paulo: Contexto. 2000
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. 
Estudos Avançados. [online]. 1991, vol.5, n.11, pp. 
173-191. 
_________ A história cultural entre praticas e 
representações. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil ; 
1990. - 244p.
CARDOSO, C. F. & MALERBA, J. (Org.) 
Representações: contribuição a um debate 
transdisciplinar. Rio de Janeiro: Papirus, 2000.
CARDOSO, C. F. & VAINFAS, R. (Org.) Domínios da 
História. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
DUBY. Georges e PERROT. Michelle (Orgs). História
das  Mulheres  no  Ocidente.  Vol.5.  Lisboa:  Afronta-
mento, 1995
EVANGELISTA,  João  E.  Crise  do  marxismo  e
irracionalismo pós-moderno. São Paulo: Cortez, 1992. 
FONTANA,  Josep.  História:  análise  do  passado  e
projeto social. Bauru: EDUSC, 1998.
FONTANA, J. História: análise do passado e projeto 
social. Bauru/SP: Edusc, 1998.
FREITAS,  Marcos  Cézar  de  (Org.).  Historiografia
Brasileira em perspectiva. São Paulo/Bragança Paulista:
Contexto/Ed. da USF, 1998. 
GARDINER,  Patrick  (Org.).  Teorias  da  história.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s/d. 
HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Cia. das
Letras, 1998. 
HUNT,  Lynn  (Org.).  A  nova  história  cultural.  São
Paulo: Martins Fontes, 1992.
Le GOFF, Jacques e NORA, Pierre (Orgs.).  História:
novos  problemas.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Francisco
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Alves, 1979.
VAINFAS, Ronaldo. História cultural e historiografia
brasileira.  In:  História,  questões & debates, Curitiba,
Ed.UFPR, nº50, 2009, pp.217-235.
PERROT, Michelle. “Escrever uma história das mulhe-
res: relato uma experiência” In:  Cadernos Pagu. São
Paulo: Unicamp. n.4. 1995. pp. 9-28. 
________ “História das Mulheres. Cultura e poder das
mulheres:  ensaio  de  historiografia".  Artigo  traduzido
por Rachel Soihet, Suely G. Costa e Rosana Soares. In:
Revista Gênero. - Núcleo Transdisciplinar de Estu-
dos de Gênero - NUTEG - v. 2, n. 1, pp. 7-30, 2º se-
mestre, 2001.
PERUCCI. Antônio Flávio. “Do feminismo 
igualitarísta ao feminismo diferencialista e depois” In: 
BRABO. Tânia Suely Antonelli Marcelino (Org.) 
Gênero e Educação: lutas do passado, conquistas do 
presente e perspectivas futuras. São Paulo: Ícone, 2007,
pp. 30-44

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. DO RESULTADO

O resultado do processo será divulgado até o dia 13/11/2015 (sexta-feira), no Portal da UERN (www.uern.br) e
no mural do Campus Avançado de Assú.

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Resultado da seleção objeto deste Edital será válido pelo período de 01(um) ano, podendo ser prorrogado por
mais 01(um) ano. 

Mossoró, 27 de Outubro de  2015.

Profa. Cicília Raquel Maia Leite
Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis
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ANEXO I - Ficha de Pontuação do Curriculum

 Atividades Pontuação atribuída 
pelo(a) candidato(a)

Pontuação atribuída 
pela banca

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 
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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)

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 ou 
instrucional com ISBN ou ISSN (1 pt cada)

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)
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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)

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
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ANEXO II – Ficha de Inscrição

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 da Carteira de Identidade (RG);
(     ) Cópia do CPF;
(     ) Cópia do Comprovante de conclusão de Curso de graduação
(     ) Currículo Lattes atualizado, devidamente comprovado, levando sempre em consideração os últimos dois 
anos de atividade;
(      ) Comprovante de Depósito da Taxa de Inscrição

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 2015.

…...........................................................................................................................................................

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: _____________
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	1. História Cultural e os desafios da escrita da história na contemporaneidade.
	2. Verdade e narrativa: questões para pesquisa em História.
	3. O marxismo e as releituras do contemporâneo sob as lentes da História Social.

