PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE Nº43
O Reitor da Universidade Vila Velha – UVV torna público a todos os interessados que estão abertas, de 28 a
de novembro a 13 de dezembro de 2018, as inscrições para o Processo de Seleção Docente, visando o
credenciamento de Professor Doutor para desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas
vagas e nos termos a seguir estabelecidos.
DA VAGA

A seleção visa o preenchimento de 2 (duas) vagas para atuação na graduação e pós-graduação, no âmbito
dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Vila Velha: 1 (uma vaga) para atuação no Programa de
Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) e 1 (uma) vaga para atuação concomitante no Programa de
Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) e no Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
(PPGSPo).

1. Pré-requisitos:
 Vaga 1 - Título de doutor na área de Sociologia com potencial de aderência na área de concentração do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política:
Sociologia Política é a área de concentração do PPGSP. Esta área estuda a dinâmica social a partir de
uma visão política, enfocando o binômio Estado e Sociedade e Políticas Públicas e Questões
Contemporâneas. Objetiva a pesquisa constante de questões relativas às articulações de processos
sociais, econômicos, políticos e culturais. Dentre eles: a análise dos processos migratórios à luz do sistema
produtivo atual e da globalização; a relação entre questões socioambientais, poder e política; a educação
e saúde como problemas político-sociais; a dinâmica regional e a segregação sócio-espacial, violência,
pobreza e desigualdades.
e/ou
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 Vaga 2 - Título de doutor na área de Sociologia com potencial de aderência na área de concentração do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política e do Programa de Pós-Graduação em Segurança
Pública, concomitantemente:
O curso de mestrado profissional em Segurança Pública, especificamente, se concentra em duas linhas
de pesquisa: 1. Justiça, direitos humanos e cidadania, que estuda e problematiza, em uma perspectiva
interdisciplinar, políticas de segurança pública e investiga questões relativas aos direitos humanos e à
promoção da justiça como ação de afirmação da vida, da dignidade humana e da cidadania, incorporando
temáticas relacionadas às Políticas Inclusivas de Educação Especial, Gênero, Sexualidades e relações
Étnico-raciais, e consequente controle do avanço de uma cultura das violências. E, 2. Perspectiva social,
econômica e territorial da criminologia, articulando estudos fundamentados nas Teorias Criminológicas,
conjugando conhecimentos de diversas disciplinas, a saber, Sociologia, Economia, Geografia, Urbanismo,
Serviço Social, Psicologia, História, Direito, Educação e Administração.



Publicação qualificada na área de concentração do programa condizente com o cargo de Professor Titular
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, a saber: no mínimo 1 (uma) publicação em
periódico científico na Área de Sociologia, nos estratos A1, A2, B1 ou B2, nos últimos 2 anos.
ou

 Publicação qualificada na área de concentração do programa condizente com o cargo de Professor Titular
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política e com o cargo de Professor Titular do Programa
de Pós-Graduação em Segurança Pública, tendo no mínimo 1 (uma) publicação em periódico científico
nos estratos A1, A2, B1 ou B2, nos últimos 2 anos, na Área de Sociologia e na Área Interdisciplinar
(podendo se tratar da mesma publicação ou de publicações diferentes).

o

Será considerada como comprovação de produção qualificada, além da publicação em si, o aceite
da publicação pelos editores da revista, devidamente registrado no currículo lattes. Serão
valorizados na analise dos currículos artigos científicos em revistas qualificadas que estejam no
prelo, com previsão de publicação prevista para os anos de 2019 ou 2020 e devidamente
comprovados.

2. Perfil do Candidato:
 O(A) candidato(a) deverá apresentar produção intelectual qualificada e compatível com a vaga,
considerando os últimos 2 anos, além de currículo com competência para atuar na área de concentração
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, intitulada Sociologia Política, e suas respectivas
linhas de pesquisa, no caso da vaga 1(um), e, concomitantemente, na Sociologia Política e na Segurança
Pública, no caso da vaga 2(dois).

O(A) candidato(a) deve comprovar produção e experiência em atividades de ensino e pesquisa.



A comprovação das produções e atuação na(s) área(s) de avaliação relativa(s) a(s) vaga(s) deverá

o

ser feita por meio de cópias das publicações nos últimos dois anos (2017 e 2018) em periódicos
científicos, livros e capítulos de livros, conforme os critérios da área de avaliação. O candidato
deverá ter, pelo menos, um artigo B2 ou superior publicado, de acordo com os critérios da área de
Sociologia (e/ou Interdisciplinar, no caso da vaga 2) da CAPES.
A comprovação de publicação prevista (prelo) para os anos de 2019 e 2020 será valorizada como

o

critério de avaliação do plano de ação.

Atuação prevista na Instituição:
 Atividades de ensino na graduação, presenciais ou a distância, em cursos da UVV.
 Atividades de ensino, pesquisa, extensão, orientação e gestão no PPGSP (e no PPGSPo, no caso da vaga
2).

DAS INSCRIÇÕES
4. A solicitação de inscrição será feita exclusivamente por e-mail, por meio do endereço pesquisa@uvv.br.
No e-mail, deve ser enviado o link para acesso ao CV Lattes atualizado do(a) candidato(a).

5. A confirmação do recebimento da solicitação de inscrição será enviada para o e-mail do candidato até o
dia 14 de dezembro de 2018 pela Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da
Universidade Vila Velha. Findo este prazo, o(a) candidato(a) que não receber a confirmação da sua inscrição
deverá entrar em contato por meio do endereço pesquisa@uvv.br.
DO PROCESSO DE SELEÇÂO
6. O Processo de Seleção será conduzido por uma Banca Examinadora que será supervisionada pela PróReitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão.
7. O Processo de Seleção será composto pelas seguintes etapas:
Etapa 1: Avaliação de Currículo;
o

Caberá ao candidato apresentar, até a data de realização da primeira etapa de seleção, os
comprovantes de publicação qualificada na área de Sociologia Política, bem como o seu plano
de ação para atuação no PPGSP (ou no PPGSP e no PPGSPo, concomitantemente, em caso
de submissão para a vaga 2), com planejamento de submissão ou publicação prevista para o
próximo ano.

Etapa 2: Defesa de memorial e plano de ações, com foco em publicação e publicação com discente, para
atuação no PPGSP (ou no PPGSP e no PPGSPo, concomitantemente) nos próximos dois anos.
IMPORTANTE: No plano de ação dos candidatos deverá estar explícito quais as estratégias serão utilizadas
para se conseguir publicações qualificadas com discentes da pós-graduação (alunos que os candidatos
passarão a orientar, a partir do início de 2019, uma vez contratados) no biênio 2019-2020, com previsão de
publicação de pelo menos um produto qualificado em 2019, sendo os demais podendo ocorrer em 2020.
DO RESULTADO
8. A lista dos candidatos aprovados e suplentes no Processo de Seleção Docente será divulgada até o dia
21 de dezembro de 2018, no site da UVV (www.uvv.br) e/ou do PPGSP (www.uvv.br/sociologia).
DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO
9. As etapas do Processo de Seleção serão realizadas conforme o cronograma apresentado do Quadro
abaixo. Todas as etapas, facultada a Etapa 2, serão realizadas na Universidade Vila Velha, Campus Boa
Vista, localizada na Av. Comissário José Dantas de Melo, nº 21, Bairro Boa Vista, Vila Velha-ES, CEP 29.102920.
Etapa

Data

Local/Divulgação

28/11/2018 a
Inscrições

Por e-mail
13/12/2018

Deferimento das Inscrições

Até 14/12/2018

Por e-mail

Análise de CV Lattes

17/12/2018

Avaliação interna/por e-mail

Defesa de memorial e de plano
de ações para atuação no
PPGSP (ou no PPGSP e no

18/12/2018 a

Presencial (sala a confirmar) ou por

20/12/2018

Skype Business

21/12/2018

Divulgação no website da UVV e/ou

PPGSPo, concomitantemente)
Resultado

do PPGSP e do PPGSPo

DO CREDENCIAMENTO
10. O credenciamento dos candidatos convocados se iniciará a partir de 01 de fevereiro de 2019. A carga
horária do candidato credenciado será de 30 horas semanais, distribuídas entre aulas nos cursos de
graduação e no respectivo Programa de Pós-Graduação, orientação de alunos, atividades de pesquisa,
extensão e administrativas.

11. O valor da remuneração mensal bruta do Professor Doutor, com carga horária de 30 horas semanais, é
de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).
12. Após o período de 06 (seis) meses do credenciamento, a carga horária poderá ser aumentada para 40
horas semanais, de acordo com a disponibilidade de aulas e orientação de alunos na Instituição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13. Maiores informações a respeito do Processo de Seleção e do perfil profissional desejado para as vagas
deste Edital poderão ser obtidas por telefone na Secretaria dos Programas de Pós-Graduação (27 3421-2137)
ou junto à Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu (pesquisa@uvv.br), de segunda
a sexta-feira nos horários de 09 às 21h.

14. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no sitio eletrônico desta IES na Internet (www.uvv.br).

HERÁCLITO AMÂNCIO PEREIRA JUNIOR
Reitor da Universidade Vila Velha

