
 

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

SELEÇÃO DOCENTE 
 

EDITAL – 01/2020 
 

A Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE - de Presidente Prudente (SP) 
comunica a abertura das inscrições ao Processo Seletivo de 01 (uma) vaga docente para 
Docentes Pesquisadores/as Permanentes do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Mestrado e Doutorado, junto a Linha de Pesquisa 1, “Políticas Públicas em Educação, 
Práticas Educativas e Diversidade” no período de 15 a 31 de julho de 2020. 

Este edital destina-se a candidatos/as internos/as, que já possuem vínculo com a 
Universidade, e candidatos/as externos/as à UNOESTE. 

 
 Requisitos mínimos exigidos: 

 Título de Doutor/a em Educação (preferencialmente) e áreas afins (com 
produção direcionada à área de Educação); 

 Currículo Lattes atualizado, com produções alinhadas à Linha de Pesquisa  
“Políticas Públicas em Educação, Práticas Educativas e Diversidade”; 

 Produção intelectual qualificada, a partir de 2020, em especial artigos publicados 
em revistas acima do Estrato A4 (qualis provisório – referência 2017-2018, 
divulgado em julho de 2019 pela área de Educação);  

 Experiência em orientação, tendo no mínimo duas dissertações de mestrado 
orientadas e já defendidas. 

 Observação 1: Caso a produção não tenha aderência com a Linha de Pesquisa 
“Políticas Públicas em Educação, Práticas Educativas e Diversidade”, o/a 
candidato/a será automaticamente desclassificado/a do processo de seleção; 

 
1. Documentos necessários para inscrição de candidatos/as: 

 Diploma de Doutorado em Educação ou áreas afins, conforme exigências legais 
(3 cópias); 

 Currículo Lattes atualizado (01 cópia documentada da produção dos últimos três 
anos, exceto para as orientações de mestrado e doutorado que não possuem 
limite temporal); 

 Projeto de Pesquisa vinculado às temáticas da Linha de Pesquisa “Políticas 
Públicas em Educação, Práticas Educativas e Diversidade” (3 cópias); 

→ O projeto de pesquisa deverá ser apresentado de maneira clara e 
resumida, ocupando no máximo 20 páginas, digitadas em espaço 1,5, 
contendo: Resumo; Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia 
fundamental; Objetivos; Material e métodos; Cronograma e Referências 
 

 Documentos pessoais: RG e CPF (1 cópia); 

 Formalização da inscrição por requerimento, elaborado pelo/a candidato/a, 
dirigido à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, com 
indicação de endereço, telefone e e-mail. 
 
Observação: 
Os documentos deverão ser encaminhados por SEDEX de modo que sejam 
entregues impreterivelmente até o dia 31 de julho de 2020, na Secretaria do 
PPGE.  



 

2. Etapas do processo de seleção: 

 1ª etapa - eliminatória 
Avaliação da documentação comprobatória e do Currículo Lattes (Peso 2) 

 2ª etapa - classificatória 
Apresentação do Projeto de Pesquisa (Peso 1) e Entrevista (Peso 1) 
 

           Observação: 
           As etapas do processo seletivo serão realizadas de forma remota. 
 

3. Condições para contratação: 
Regime de trabalho: contratação CLT com carga horária máxima de até 30 
horas semanais com atividades de ensino, pesquisa e orientação no PPGE. 
Salário bruto: R$ 8.389,47. 

 
4. Resultado final 

Será divulgado em 07 de agosto de 2020 no site do Programa de Pós 
Graduação em Educação da UNOESTE. A divulgação dos resultados não 
assegura a contratação imediata dos/as candidatos/as selecionados/as.  
 
 

5. Cronograma  
 

Atividades DATAS 

Entrega de documentos 15/07/2020 a 31/07/2020 

Convocação dos candidatos para 
a 2ª etapa 

04/08/2020 

2ª etapa: Apresentação da 
Proposta de Pesquisa e 
Entrevista. 

06/08/2020  

Divulgação do resultado final 07/08/2020 

 
Endereço para correspondência: 
e-mail: mestradoeducacao@unoeste.br 
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste – Mestrado e Doutorado em Educação 
Campus II, Bloco B2 – Secretaria, Sala 205 
Rodovia Raposo Tavares, km 572 - Bairro Limoeiro 
Presidente Prudente – SP - CEP 19067-175 
 
 
Linha 1: Políticas Públicas em Educação, Práticas Educativas e Diversidade  
Descrição: Esta linha de pesquisa abrange os estudos sobre as políticas públicas em 
educação e suas articulações com as demais políticas sociais. A gestão educacional em 
suas diferentes abordagens, níveis e modalidades de ensino, bem como as condições de 
trabalho e a organização do espaço escolar. Contempla investigações sobre práticas 
educativas e problematiza os processos formativos produtores de identidades e 
diferenças. 
 
 
 
 



 

APÊNDICE A – QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

QUADRO PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

PUBLICAÇÕES  

Artigos A1 100 pontos 

Artigos A2 85 pontos 

Artigos A3 75 pontos 

Artigos A4 65 pontos 

Artigos B1 55 pontos 

Artigos B2 40 pontos 

Artigos B3 25 pontos 

Artigos B4 10 pontos 

Capítulos de livro – no máximo um capítulo 60 pontos 

Livro Autoral – no máximo um livro com até três autores/as                   150 pontos 

  

ORIENTAÇÕES   

Iniciação científica com bolsa – 05 pontos cada Máx. 20 pontos 

Dissertação concluída – 10 pontos cada Máx. 100 pontos 

Tese concluída – 15 pontos cada Máx. 150 pontos 

  

FINANCIAMENTOS  

Projetos de Pesquisa com financiamento (responsável) 50 pontos por projeto 

Projetos de Pesquisa com cooperação e/ou inserção internacional (responsável) 50 pontos por projeto 

Bolsista de Produtividade do CNPq  150 pontos por nível 

 
APÊNDICE B – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 

PROJETO DE PESQUISA  

Aderência à linha de pesquisa  Até 20 pontos 

Atualidade e pertinência do referencial teórico utilizado Até 20 pontos 

Relevância da pesquisa Até 30 pontos 

Estruturação dos elementos pertinentes a um projeto de pesquisa  Até 30 pontos 

 
APÊNDICE C – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

ENTREVISTAS  

Aderência à linha de pesquisa Até 30 pontos 

Inserção internacional  Até 30 pontos 

Defesa do projeto de pesquisa e da produção bibliográfica Até 40 pontos 

 


