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EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 017/2014.1 - PRORHAE/UERN 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da  Pró-
Reitoria de Recursos Humanos e  Assuntos  Estudantis (PRORHAE) e  do  Departamento de 
Turismo, torna público, pelo presente Edital, a abertura de inscrições para o Processo de Seleção 
Simplificada para professor (a) substituto (a) do curso de Turismo, conforme demanda por semestre 
letivo, obedecendo ao que se segue:
 
CARGO REGIME DE 

TRABALHO
NÚMERO DE 
VAGAS

ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGÊNCIA 
MÍNIMA

PROFESSOR DO 
ENSINO SUPERIOR

20 horas semanais 01 Turismo - Disponibilidade de 
horário para atender 
às necessidades do 
departamento, 
conforme regime de 
trabalho
-Graduação em 
Turismo, mestrado em 
Turismo ou áreas afins

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 – Local: Secretaria do Departamento de Turismo (DTur ) -  Campus  de Natal  da  UERN  na 
Av.  Ayrton Senna, 4241  - Natal/RN – (84) 3232-4490, 3207-8789.

1.2 - O candidato deverá efetuar 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). 

1.3 - Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do 
disposto neste Edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos. 

1.4. Período de inscrições: 28/04/2014 a 30/04/2014 

1.5. Horário: das 15:00 às 21:00 

1.6. Documentos necessários: 
• Cópia do RG e CPF
• Comprovante de Depósito da Taxa de Inscrição 
• Histórico da Graduação (original e cópia)
• Curriculum Lattes com a documentação comprobatória, levando sempre em consideração os 

últimos cinco anos de atividade.
 

2. DO PROCESSO SELETIVO 
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• Todas as etapas referentes ao processo seletivo ocorrerão no Departamento de Turismo - 
Campus de Natal da UERN na Av. Ayrton Senna, 4241 – Natal/RN 

• A seleção para professor substituto de que trata este Comunicado será feita tomando por 
base: 

 
 2.1 PROVA DIDÁTICA:  de caráter eliminatório, com obtenção de nota mínima 7,0  (sete) para 
classificação,  constará  de  aula  expositiva  perante  a  Banca  Examinadora,  com  duração  de  40
(quarenta) minutos, podendo o candidato ser arguido sobre o tema da aula, cujo objetivo é avaliar 
o  desenvolvimento  do  candidato  com  a  temática,  no  campo  teórico  e  na  abordagem  didático 
metodológica. 

• As aulas didáticas serão realizadas no dia 06/05/2014 a partir das 09:00 horas.
• A ordem do sorteio da aula didática seguirá a sequência da inscrição. 
• A utilização  de  recursos  audiovisuais  deverá  ser  informada  na  Secretaria  na  hora  da 

inscrição. 
• O candidato deverá entregar à Banca Examinadora, antes da prova didática, o Plano de Aula.
• Durante a realização da Prova Didática não será permitido a qualquer candidato assistir à 

aula dos demais concorrentes.
• O conteúdo da aula será definido mediante sorteio a ser realizado no dia  05/05/2014, às 

09:00 horas, 24h antes do início da realização da primeira prova didática, na Secretaria do 
Departamento de Turismo, considerando os temas propostos no presente Edital.

2.2 TEMAS DA PROVA DIDÁTICA:
1) Teoria do lazer;
2) Conceito de Patrimônio e políticas de salvaguarda de bens culturais e naturais;
3) Fundamentos teóricos do turismo, caracterização, classificação e tipologia;
4) Relação Hospitalidade, Cultura, Turismo e Gastronomia.

2.3 BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
ANDRADE, José Vicente de. Turismo: fundamentos e dimensões. São Paulo: Ática, 1998.

BARRETO, Margarita. Manual de iniciação ao estudo do turismo. 13. ed. Campinas – SP: 
Papirus, 2003. (coleção turismo)

BENI, Mario Carlos. Análise estrutural do turismo. 12. ed.  São Paulo: Senac, 2008.

CAMARGO, Haroldo Leitão. Patrimônio histórico e cultural. São Paulo: Aleph, 2002.

CAMARGO, Luís Octávio de Lima. O que é lazer? São Paulo: Brasiliense, 2003

CARVALHO, M. R. (org.) Representações Sociais: teoria e pesquisa. Mossoró: Ed. Mossoroense, 
2003. Série “C”, vol. 1376.

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. Caxias do Sul/RS: EDUCS, 2001.

DAVIES, Carlos. Cargos em hotelaria. Caxias do Sul: ETNCS,2000.

DUMAZEDIER, Joffre. Sociologia Empírica do Lazer. São Paulo: Perspectiva, 1999.

GRINOVER, Lúcio. Hospitalidade: um tema a ser reestudado e pesquisado. In: Hospitalidade 
reflexões e perspectivas. São Paulo: Manole, 2002

IGNARRA, Luís Renato. Fundamentos do turismo. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2003.

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma introdução. 3. ed. Campina, SP: Autores 
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Associados, 2002. (coleção educação física e esportes).

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e sociedade: múltiplas relações. São Paulo: Alínea e 
átomo, 2008.

PORTUGUEZ, Anderson Pereira. Turismo, memória e patrimônio cultural. São Paulo: Editora 
Roca, 2004.

SILVA, Fernando Fernandes da. As cidades brasileiras e o patrimônio cultural da humanidade. 
Rio de Janeiro: Fundação Petrópolis, 2003.

WALKER, John R. Introdução à Hospitalidade. Barueri, SP: Manole, 2002

2.4 ANÁLISE DO CURRICULUM:  

2.4.1 - De caráter classificatório, para os candidatos aprovados na Prova Didática com nota igual ou 
superior a 7,0 (sete), constará na avaliação com base nos seguintes critérios:

GRUPO 1: Graduação (1,0)
• Graduação em turismo (1,0)

GRUPO 2: Pós-graduação na área da seleção (1,5)
• Especialização (0,4)
• Mestrado (0,5)
• Doutorado (0,6)

GRUPO 3: Atividades no magistério (3,0)
• Experiência profissional

a) No ensino superior (0,2 por cada semestre, sendo no máximo 5 semestres letivos) = 1,0
b) Na educação básica (0,1 por cada semestre, sendo no máximo 5 semestres letivos) = 0,5
c) Bolsista de iniciação científica (0,35 por cada semestre, sendo no máximo 2 semestres 

letivos) = 0,7
d) Aluno monitor  de  extensão,  PIM, PET (0,2 por  cada  semestre,  sendo no máximo 4 

semestres letivos) = 0,8

GRUPO 4: Publicação (3,0)
• Trabalhos publicados nos últimos 05 anos

a) Resumos
Simples (0,1 x cada resumo, sendo no máximo 04 resumos publicados) = 0,4
Expandido (0,2 x cada resumo, sendo no máximo 03 resumos publicados) = 0,6

b) Artigos
Livro (0,2 x cada artigo, sendo no máximo 06 resumos publicados em livros) = 1,2
Periódico (0,2 x cada periódico, sendo no máximo 04 artigos publicados) = 0,8

GRUPO 5: Participação e eventos científicos nos últimos 5 anos (1,5)
• Internacional (0,2 por cada evento científico, sendo no máximo 4 eventos) = 0,8
• Nacional (0,1 por cada evento científico, sendo no máximo 5 eventos) = 0,5
• Local (0,1 por cada evento científico, sendo no máximo 2 eventos) = 0,2

2.5 CALENDÁRIO
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22/04/2014 Lançamento do Edital
23 a 25 de abril de 2014 Período de Inscrições
30/04/2014 Sorteio do Conteúdo da Prova Didática
01/04/2014 Prova Didática
02/04/2014 Resultado Final da Seleção

3. DA BANCA AVALIADORA - É vedada a participação, na Comissão Examinadora, de docente: 
• Cônjuge de candidato, mesmo que separado judicialmente, divorciado ou companheiro; 
•  Ascendente ou descendente de candidato, ou colateral até terceiro grau, seja parentesco por 

consanguinidade, afinidade ou adoção; 
• Sócio de candidato em atividade profissional; 
• Orientador, ex-orientador, co-orientador ou ex-co-orientador em cursos de pós-graduação do 

candidato; 
• Integrante de grupo de projeto de pesquisa com co-autoria  de  publicação  com algum  dos 

candidatos nos últimos 5 anos; 
• Co-autor de publicação com algum dos candidatos nos últimos 5 anos; 
• O examinador que, em razão de afinidade com candidato inscrito, possa ter interesse pessoal 

no resultado do certame. 
• Na ocorrência  de um dos  impedimentos  aqui  descritos,  o  membro da comissão  por  ele 

abrangido será automaticamente substituído por professor suplente; 
• No caso  de,  ainda,  nenhum dos  dois  suplentes  ficar  desimpedido  destas  restrições  aqui 

descritas, será convidado professor de outra Instituição de Ensino Superior. 
 
4.    DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
     A classificação final, publicada em ordem decrescente, dar-se-á pela média aritmética simples 
obtida através da soma da nota da Prova Didática com a nota da análise de curriculum.  
     Em caso de empate, a ordem de prioridade para o desempate será: 

• maior idade; 
• maior nota na Prova Didática; 
• maior pontuação no Curriculum Lattes.  

 
5. DO RESULTADO 

• O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na aula didática será desclassificado; 
• O curriculum terá caráter classificatório; 
• O resultado do processo será divulgado no dia 02/05/2014, na Secretaria do Departamento 

de Turismo (DTur) e no site da UERN.                                                                     
 

Mossoró, 25 de abril de 2014. 
  

      Professora Lúcia Musmee Fernandes Pedrosa
Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis
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