PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DOUTOR DO QUADRO PRINCIPAL
(ASSISTENTE 40 HORAS), ÁREA DE TEORIA DA HISTÓRIA DO DEPARTAMENTO
DE HISTÓRIA DA PUC-RIO

I. Apresentação
O Departamento de História da PUC-Rio realizará processo seletivo para o
preenchimento de 1 (uma) vaga de Professor do Quadro Permanente, nível Assistente,
40 horas, dedicação integral. O candidato selecionado deverá estar em condições de
participar do conjunto de atividades do Departamento, contribuindo para a sua
manutenção e o seu aperfeiçoamento.
Espera-se do candidato:
1) Capacidade de atuar no conjunto de atividades do Departamento de História: ensino de
graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e administração.
2) Potencial para desenvolver projetos e buscar novas fontes de financiamento, visando o
constante aprimoramento das condições da pesquisa e das oportunidades de aprendizado
dos alunos.
II. Características da presente seleção
1) A seleção será feita para preenchimento de 1 (uma) vaga de Professor do Quadro
Permanente, nível Assistente, 40 horas, com dedicação integral, sem outro vínculo
empregatício ativo, para atuar na área de Teoria da História.
2) O candidato deve apresentar currículo que comprove a capacidade de participar das
diversas atividades do Departamento, publicações em veículos qualificados da área de
História e áreas afins e potencial de contribuição para o Programa de Pós-Graduação em
História Social da Cultura da PUC-Rio.
3) O candidato selecionado deverá, no momento da contratação, assinar termo de
compromisso de que não tem ou terá outro vínculo empregatício ativo.
III. Inscrição
A inscrição poderá ser realizada, no período de 11 de setembro a 23 de outubro de 2017,
de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 16:00 horas, na
secretaria do Departamento de História, situada na Rua Marquês de São Vicente, 225 –
Gávea – Rio de Janeiro, 5o andar do Prédio Frings, sala 512F, telefones (21) 35271100/1101 ou poderá ser postada por correio, para este endereço, até o dia 23 de
outubro de 2017.

III.1. Documentação exigida no ato da inscrição
a) Ficha de inscrição.
b) Diploma de Doutorado ou Certificado de sua conclusão.
c) Projeto de pesquisa, em 6 (seis) vias (máximo de 15 páginas), articulado a uma
das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em História Social da
Cultura da PUC-Rio.
d) Curriculum Vitae, modelo Lattes, em 6 (seis) vias, com 1 (uma) cópia das
publicações mais relevantes dos últimos cinco anos. Durante o processo
seletivo, a Comissão de Seleção poderá solicitar cópias de outros documentos
eventualmente mencionados no currículo do candidato.

e) Carta em 6 (seis) vias (no máximo 5 páginas) que explicite como a trajetória
acadêmica do candidato o habilita para atuar nas diferentes atividades do
Departamento de História
f) Recibo de depósito do valor da inscrição.

IV. Comissão de Seleção:
A Comissão de Seleção será composta por 5 (cinco) membros, sendo pelo menos
um deles integrante do Quadro Permanente do Corpo Docente do Departamento de
História da PUC-Rio e pelo menos três externos ao referido Departamento. Os membros
serão escolhidos dentre profissionais de reconhecida competência acadêmica.
V. Provas
O processo de seleção constará de 3 provas:
a) Prova Escrita (sem consulta) com duração de 4 horas sobre tema sorteado dentre
aqueles que fazem parte da lista anexa ao presente edital.
b) Prova de Aula com duração de 50 minutos com tema sorteado a partir da lista de pontos
anexa ao presente edital.
c) Prova de Entrevista, versando sobre o projeto de pesquisa, a carta e o curriculum vitae.
1. Cada prova será pontuada de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
2. O ponto da prova escrita será único e sorteado 1 (uma) hora antes do início da
mesma, podendo o candidato consultar nesta hora seu material de estudo.
3. Somente estarão habilitados para a prova de aula os candidatos que alcançarem
média igual ou acima de 7,0 (sete) na prova escrita.
4. O ponto da prova de aula será escolhido pelo candidato entre três pontos sorteados
pelo mesmo, com 24 horas de antecedência, sendo eliminado da lista o ponto
sorteado na prova escrita.
5. A ordem da apresentação da prova de aula e da prova de entrevista também será
por meio de sorteio.
6. Somente estarão habilitados para a prova de entrevista os candidatos que
alcançarem média igual ou acima de 7,0 (sete) na prova de aula.
7. A prova de entrevista versará sobre o projeto de pesquisa, o curriculum vitae e a
carta.
8. A nota final por prova, de cada candidato, será a média aritmética da nota de cada
avaliador.
9. A média final do candidato será a média aritmética das notas finais por prova.
10. A nota mínima para aprovação é 8,0 (oito) na média final.
VI. Calendário
1. Inscrições: de 11 de setembro a 23 de outubro de 2017 na Secretaria do
Departamento de História, de 9 às 12 horas e de 14 às 16 horas.
2. Prova Escrita: dia 27 de novembro de 2017, às 8:00h
- sorteio do ponto: 8:00h
- início da prova: 9:00h
3. Leitura da Prova Escrita: dia 27 de novembro de 2017, a partir das 14:00,
estendendo-se, se necessário, até o 28 de novembro a partir das 9:00h,
obedecendo-se a ordem alfabética dos nomes dos candidatos.
4. Divulgação do resultado da Prova Escrita e do calendário das demais provas: 28
de novembro de 2017, às 14:00.

5. As provas de aula e de entrevista poderão ser realizadas até as 17:00h do dia 1º.
de dezembro de 2017.
6. Divulgação do resultado final até o dia 4 de dezembro de 2017, às 14:00h.
VII. Considerações Gerais
a. O candidato selecionado será indicado para contratação de acordo com as
normas internas da PUC-Rio;
b. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção.
c. O requerimento de inscrição estará à disposição dos candidatos na
Secretaria do Departamento e pelo site http://www.his.puc-rio.br/
d. O valor da inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais). O pagamento deverá
ser feito através de depósito bancário no Banco Itaú (341), agência 1108,
c/c 21210-9.
e. Em anexo a este edital encontra-se a lista de temas para as provas escrita
e de aula.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2017.

Marcelo Gantus Jasmin
Diretor do Departamento de História

ANEXO

PONTOS PARA A PROVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A herança clássica e a emergência do conceito moderno de história.
Exemplaridade, erudição e pragmatismo na historiografia renascentista.
História filosófica e civilização: diversidade na razão iluminista.
Correntes historiográficas do século XIX.
História e ciências sociais.
Perspectivas da história da cultura.
História e ficção.

