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Normas complementares Edital 448, de 13 de Novembro de 2020, Seleção 

professor substituto  

 Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza 

de Almeida  

Setor Direitos Humanos e Políticas Públicas  

______________________________ 

 

• E-mail da seleção: inscricoes.substituto@nepp-dh.ufrj.br 

 

• As comunicações das etapas da seleção estarão disponíveis no site do NEPP-DH: 

www.nepp-dh.ufrj.br, na barra SELEÇÃO.  

 

• Os pontos das provas escritas e didática a serem sorteados, bem como as normas 

que regem esta seleção, estarão disponíveis no site do NEPP-DH; 

 

• Atenção, somente será enviado email para os candidatos aptos à prova didática, 

conforme alínea III do Art. 10º, constando o link que o mesmo deverá acessar para 

a referida avaliação. 

 

• Todas as fases ocorrerão de forma remota; 

 

• Todas as etapas da seleção serão gravadas 

 

• Solicita-se que os candidatos entrem na sala virtual para prova escrita e didática 

com antecedência de 1 (uma ) hora para sua identificação junto à organização. 

 

1 - Calendário seleção professor substituto 2020 

Inscrições De 16 a 19 de novembro 

Homologação das inscrições Dia 23 de novembro, até às 18 horas 

Interposição de recurso homologação Dia 24 de novembro, até às 14 horas 

Resultado da interposição de recurso de 
homologação 

Dia 25 de novembro, até às 14 horas 

Resultado Análise de Currículo Dia 25 de novembro, a partir das 18 horas 

Interposição de recurso Análise de currículo Dia 26 de novembro, até às 10 horas 

Resultado da interposição de recurso Análise de 
currículo 

Dia 26 de novembro, até às 13 horas 

Prova escrita de forma remota, conforme Art. 11º 
da Res. CEG 11/2020 

26 de novembro – às 14 horas 

Resultado da prova escrita 27 de novembro, até às 19 horas 

Interposição de recurso vista de prova, sem efeito 
suspensivo 

Dia 30 de novembro, até às 14 horas 

Resultado da interposição de prova escrita 30 de novembro até às 19 horas 

Sorteio do ponto da prova didática remota 30 de novembro, às 14 horas 

Prova didática 1º de dezembro, a partir das 14 horas, por ordem 
de sorteio realizado no dia 30 de novembro 
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Resultado final –  
 

2 de dezembro 

Roteiro da prova escrita 

Sorteio do ponto da prova escrita -  

Duração da prova escrita: 3 horas 

Sobre a dinâmica da prova: 

1. Toda a etapa da prova escrita será gravada 

2. A prova se iniciará imediatamente depois do sorteio do ponto; 

3. As provas deverão ser redigidas manualmente pelos candidatos 

4. Os candidatos deverão permanecer com as suas câmeras ligadas e à vista dos 

avaliadores durante a aplicação da prova escrita 

5. Os candidatos terão 3 horas para redação da prova escrita 

6. Ao final do período os candidatos, individualmente, mostrarão as suas provas para os 

avaliadores, através da câmera para indicar os números de páginas elaboradas. 

7. O candidato terá o prazo máximo de 30 minutos, após do fechamento da sala da prova 

no zoom, para encaminhar a sua prova manuscrita, em PDF, para o email: 

inscricoes.substituto@nepp-dh.ufrj.br 
8. Terminado este prazo o candidato que não enviar a sua prova estará automaticamente 

eliminado. 

 

 

Critérios de correção da prova escrita em seleções para professor efetivo e substituto 

do magistério superior do NEPP-DH, § 3º, Art. 7º - em anexo, Res. CEG 11/2020 

Respeito à Consignia (de acordo com o que 

foi solicitado na questão) 

2 

Escrita acadêmica adequada (coesão, 

coerência, respeito às normas, etc.) 

1 

Relação do campo teórico com a questão 

proposta (domínio da teoria e da bibliografia 

(espera-se que o candidato cite o maior 

número possível de autores/ adequação ao 

tema) 

3 

Originalidade nos pensamentos 

(apresentação de questões e formulação 

adequadas ao assunto, capacidade de 

erudição) 

2 

Conjunto (encadeamento de ideias, coerência 

global, apresentação adequada do gênero 

textual solicitado) 

2 
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Total  10 

 

Pontos das provas escrita e didática 

1. Direitos Humanos no Brasil: movimentos sociais, cidadania e políticas públicas;  

2. Concepções teóricas de políticas públicas e de direitos humanos;   

3. Estado, políticas públicas e direitos humanos;   

4. A experiência brasileira de políticas públicas de ações afirmativas;   

5. A experiência brasileira de políticas públicas de combate à desigualdade social: 

trabalho e território;   

6. A experiência brasileira de promoção dos direitos humanos em gênero, 

sexualidade e étnico-raciais;   

7. Globalização e políticas públicas: desafios dos direitos humanos;   

8. Organizações não-governamentais e movimentos sociais na implementação de 

políticas públicas;  

9. Origens sociais da violência e Direitos Humanos;   

10. A experiência da implementação de programas nacionais de Direitos Humanos 

(PPDH’s) no Brasil: questões de planejamento, monitoramento e avaliação 

 

Critérios para pontuação em prova de títulos acadêmicos em seleções para 

professor efetivo e substituto do magistério superior do NEPP-DH 

Títulos Acadêmicos   

(Máximo de 3 pontos) 

 

Doutorado 3 

Doutorando 2 

 

Atividades Docentes 

(Máximo de 3 pontos) 

 

Sala de aula Ens. superior – 0,5 (semestre) 

Sala de aula Ens. básico (0,25 (semestre) 

 

Realizações Profissionais 

(Máximo de 2 pontos) 

Gestão – 0,5 (anual) – (Até 1,0) 

Prêmios – 0,5 (anual) – (Até 1,0) 

 

Organização de eventos – 0,25 – (Até 0,50) 

Projetos financiados – 0,50 – (Até 0,50) 

Projetos aprovados - 0,25 – (Até 0,25) 

 

Orientação IC 0,2 (Por orientação até 0,5) 

Orientação TCC 0,10 (Por orientação até 0,5) 

Orientação Monografia Lato Sensu – 0,25 (Por orientação até 0,5) 

 

Orientação Mestrado 0,25 – (Até 1,0) 

Orientação Doutorado – 0,50 – (Até 1,0) 

 

Participação em Banca Mestrado 0,05 – (Até 0,5) 

Participação Banca de Doutorado – 0,10 – (Até 0,5) 



Página 4 de 4 
 

 

Aprovação em Concurso Magistério Superior – 0,25 – (Até 0,5) 

Aprovação em Concurso Educação Básica – 0,10– (Até 0,5) 

 

Trabalhos publicados 

(Máximo de 2 pontos) 

 

Livro 0,5 – (Até 1,0) 

Artigos 0,4 – (Até 1,0) 

Capítulos – 0,25 – (Até 1,0) 

Co-autoria livro – 0,25 

Co-autoria capítulo – 0,10 

 

Total 10 

 

• Para ser aprovado nesta etapa o candidato terá que somar 6 pontos no conjunto 

de itens apresentados 

 

Comissão Julgadora 

Titulares 

• Prof. Vantuil Pereira – Presidente 

• Profa. Cristina A. Riche 

• Profa. Laura R. Murray 

Suplente 

• Prof. Lívia Gimenes Dias 


