UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 01/2012
O Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte – DELART, da Faculdade
de Educação da Unicamp, está com inscrições abertas para Processo Seletivo Sumário
para admissão de um/uma docente em caráter emergencial e temporário, nível MS-3 –
Professor Doutor, em RTP – Regime de Turno Parcial = 12 horas semanais, por um período
de até 270 dias. A seleção é para lecionar as disciplinas EL 683 – Escola e Cultura; EL 774
– Estágio Supervisionado I e EL 874 – Estágio Supervisionado II.
REQUISITOS
 Ter o Título de Doutor
SALÁRIO
 R$ 1.510,70 (Um mil quinhentos e dez reais e setenta centavos)
INSCRIÇÃO
Deverá ser feita pessoalmente, na Seção de Recursos Humanos da Faculdade de
Educação da Unicamp, prédio principal, 1º andar – Bloco C, Avenida Bertrand Russell, 801,
no período de 06 a 14 de junho de 2012, no horário das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às
17:00h. Telefones para contato: (19) 3521-5607 ou 3521-7965.
Para a inscrição os candidatos deverão apresentar:
a) requerimento dirigido à Chefia do Departamento de Educação, Conhecimento,
Linguagem e Arte – DELART/FE, indicando: nome e endereço completos, idade e
data de nascimento, documento de identidade, filiação, naturalidade e profissão;
b) um exemplar do Curriculum Vitae contendo: títulos universitários (com
comprovantes), produção e atividades científicas, didáticas e profissionais, bolsas de
estudo (graduação e pós-graduação), cursos ministrados, congressos, simpósios e
seminários dos quais tenha participado, ou Curriculum Lattes completo;
c) documento de identificação pessoal que contenha foto, em cópia simples;
d) um exemplar da tese de Doutorado;
e) cópia do diploma do título de doutor;
f)

cópia das três publicações mais relevantes.

SELEÇÃO:
A seleção constará das seguintes etapas, conforme abaixo:
1ª ETAPA – caráter eliminatório
Prova de Títulos: análise de curriculum e títulos apresentados no ato da inscrição;
2ª ETAPA
1. Prova didática: aula (50 minutos); o tema da aula é de livre escolha do candidato, na
área Educação e Cultura, com ênfase nas dimensões da escola e da cultura na Pesquisa e
no Conhecimento em Educação, bem como no desenvolvimento de atividades de estágio,
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atividades de imersão no campo de trabalho, que propiciem ao professor em formação o
contato com experiências, práticas e conhecimentos de natureza profissional.
2. Prova de Arguição: na sequência da aula.
CALENDÁRIO:
05/06 – publicação do Edital (http://www.fe.unicamp.br/ e no DOE).
06 a14/06 – período de inscrições.
15/06 – divulgação das inscrições aceitas (http://www.fe.unicamp.br/).
15/06 – divulgação da
(http://www.fe.unicamp.br/).
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18 a 20/06 – prova didática e arguição.
20/06 – publicação do resultado da Seleção Pública (http://www.fe.unicamp.br/)
Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo
Público Sumário do Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte –
DELART/FE – Unicamp.
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