
 

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 
 

SELEÇÃO DOCENTE 
 

EDITAL – 07/2022 
 

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 (PPGE), Mestrado e 
Doutorado, junto a uma das duas linhas de pesquisa do programa, a saber: 

 
Linha de Pesquisa 1: Políticas Públicas em Educação, processos formativos e diversidade 
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 processos formativos, identidades e diferenças. 
 
Linha de Pesquisa 2: Formação e ação do profissional docente e práticas educativas  
Esta linha investiga os processos institucionais de ensino e aprendizagem envolvendo estudos 
teóricos e análise das práticas pedagógicas relacionadas à Educação. Abrange estudos sobre 
formação inicial e continuada dos profissionais docentes analisando a construção e o 
desenvolvimento de sua identidade, concepções, profissionalização e condições de trabalho. 
Contempla, ainda, estudos sobre subjetividade e moralidade humana nos processos educativos e 
pesquisas sobre tecnologias digitais de informação e comunicação, em situações de ensino 
presencial e a distância. 

 
As inscrições serão realizadas via internet, no período de 06/12/2022 a 17/01/2023. 
Todo o processo seletivo será presencial. 
 
 

1. INSCRIÇÕES 
 
Os requisitos mínimos exigidos para inscrição são os seguintes: 
 

 Título de Doutor/a em Educação (preferencialmente) e áreas afins (com produção direcionada a 
uma das duas linhas de pesquisa do PPGE); 

 Currículo Lattes atualizado, com produção intelectual de artigos, publicados a partir de 2020, em 
periódicos qualificados no mínimo com estrato A4 (qualis provisório, divulgado em julho de 2019 
pela área de Educação, disponível em Qualis Periódicos 2017-2018), com aderência a uma das 
duas linhas de pesquisa. 

Os documentos devem ser enviados digitalizados, em um único e-mail, para o endereço 
inscricoes_ppge@unoeste.br, até o dia 17/01/2023, tendo anexados seis arquivos com extensão 
.pdf, conforme explicitado a seguir: 

 

 Arquivo 1 – Documentos e dados pessoais 
1.1 Cópia do RG  
1.2 Cópia do CPF 
1.3 Cópia do Diploma de Doutorado em Educação ou áreas afins, conforme exigências legais. 
1.4 Endereço de email, número de telefone celular e endereço 
 

 Arquivo 2 - Currículo Lattes  
Currículo Lattes atualizado retirado da Plataforma Lattes em extensão .pdf. 
 

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/educacao/2021/qualis2017-2018.pdf


 

 Arquivo 3 - Comprovação do Currículo Lattes 
Todas as informações apresentadas no Currículo Lattes, referentes a orientações concluídas e 
financiamentos devem ser comprovadas. No caso específico de artigos, capítulos de livros e livros 
autorais devem ser comprovados aqueles publicados nos últimos três anos, 2020 a 2022. Os 
documentos comprobatórios devem estar numerados sequencialmente, de acordo com a ordem em 
que as informações foram apresentadas na Plataforma Lattes. Observação: quando se tratar de 
artigos, capítulos de livros e livros autorais, poderão ser digitalizadas apenas a primeira e a última 
páginas, com fins de comprovação. Salienta-se que as informações constantes no Lattes que não 
estiverem documentadas não serão consideradas. 
 

 Arquivo 4 – Proposta de disciplina vinculada à linha de pesquisa pretendida, enviar o Plano de 
Ensino da disciplina, a ser ministrada para alunos/as de Mestrado e Doutorado.  

 

 Arquivo 5 - Projeto de Pesquisa vinculado às temáticas de uma das duas linhas de pesquisa do 
programa  

 

 Arquivo 6 - Proposta de plano de trabalho, articulando orientações, pesquisa, projetos e parcerias 
(nacionais e internacionais), perspectiva de pós-doutoramento no exterior e disciplina a uma das 
duas linhas de pesquisa, a ser desenvolvido junto ao PPGE 

 
 
2. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

As etapas do processo de seleção são as seguintes: 
 

  1ª etapa - eliminatória 
   Análise da documentação apresentada 

  2ª etapa – classificatória 
Avaliação do Currículo Lattes (Peso 2), do Plano de Trabalho (Peso 1), do Plano de Ensino da 
Disciplina (Peso 1), e do Projeto de Pesquisa (Peso 1) 

 3ª. etapa – classificatória 
Apresentação do Plano de Trabalho (Peso 1) e Entrevista (Peso 1)  

 
Nos apêndices estão apresentados o quadro de pontuação do Currículo Lattes e os critérios 

de avaliação do Plano de Trabalho, do Plano de Ensino da Disciplina e do Projeto de Pesquisa. 
 

3. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

  Período de inscrições: 06/12/2022 a 17/01/2023 

  Convocação dos candidatos para Apresentação do plano de trabalho e Entrevista – 23/01/2023. 

  Apresentação do Plano de Trabalho e Entrevista – 30, 31/01 e 01/02/23 
Divulgação do resultado final – 07/02/2023, a partir das 17h (via internet, na página da Unoeste, 
Programa de Pós-graduação em Educação,  www.unoeste.br/ppge. 
 

4. 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 e em cursos de graduação da UNOESTE.  

 
5. INFORMAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
5.1 A UNOESTE realizará o tratamento correto, íntegro e informado dos dados pessoais, 
eletrônicos e físicos, existentes em bancos de dados estruturados, bem como de dados não 
estruturados, contidos em planilhas, e-mails, aplicativos de vídeo conferência, drives de 

http://www.unoeste.br/ppge


 

armazenamento, dentre outros. O compromisso assumido abrange uma atuação responsável e 
sustentável no desenvolvimento de cada uma de nossas tarefas.  
 

5.1.1 Nesse sentido a UNOESTE se compromete a: 

a) adotar as melhores práticas relativas à proteção e tratamento de dados pessoais, origem e 
qualidade dos dados, além da prevenção da ocorrência de dados decorrentes do tratamento 
desses dados; 

b) Aplicar e respeitar os princípios de lealdade e licitude, limitação da finalidade, transparência, livre 
acesso, adequação, necessidade (minimização), eliminação, qualidade, confidencialidade, 
segurança e confiabilidade dos dados, prevenção e responsabilidade e prestação de contas, em 
qualquer momento durante o processamento de dados pessoais de acordo com as disposições da 
legislação brasileira, além de realizar processos de autorregulação normativa com medidas que 
garantam o cumprimento das normas de proteção de dados e/ou as melhores práticas 
internacionais já adotadas; 

c) Exigir de todos os sócios, representantes, colaboradores, prestadores de serviços ou terceiros 
envolvidos em atividades de tratamento de dados que cumpram as disposições legais aplicáveis à 
proteção de dados pessoais, incluindo a sua não divulgação ou repasse, nos termos da lei 
aplicável; 

d) Absterem-se de realizar tratamento de dados pessoais indevido, irregular ou ilegal, de forma 
direta e/ou indireta, ativa e/ou passiva; 

e) Garantir que as atividades de tratamento de dados pessoais observem a boa-fé e os princípios 
da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, 
segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas, cuja definição 
está disposta na LGPD;  

f) Garantir a plena observância dos termos da política de proteção de dados pessoais, planos de 
gerenciamento de incidentes de dados pessoais com indicação das possíveis medidas de 
remediação que poderão ser aplicadas, e planos de treinamento e comunicação internos sobre o 
tratamento de dados pessoais; 

g) Garantir aos titulares de dados o exercício de seus direitos, permitindo, a qualquer tempo, que 
este solicite: a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; acesso a seus 
dados pessoais, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; anonimização, 
bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com 
a LGPD; portabilidade dos seus dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, sem que 
isso implique em revelação de segredo comercial ou industrial; que lhe seja informado a existência 
de tratamento de dados; informações sobre entidades públicas e privadas com as quais a 
UNOESTE tenha realizado uso compartilhado de dados; informação sobre a possibilidade de não 
fornecer consentimento para tratamento de seus dados pessoais; direito de revogação do 
consentimento que tenha concedido; direito de peticionar contra o controlador perante a ANPD; e, 
opor-se ao tratamento de dados; 

h) Limitar a coleta de dados pessoais ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, 
com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos; 

i) Implementar todas as medidas necessárias para proteger os dados incluindo, mas não se 
limitando, a proteção contra destruição acidental ou ilícita, perda acidental, vazamento de dados, 
alteração e/ou divulgação não autorizada; 

j) Aplicar os máximos padrões de segurança de informação para garantir a integridade dos dados 
pessoais, levando como referência as boas práticas internacionais sob a matéria e, quanto seja 
possível, as diretrizes nas normas ISO 27001 e 27002, especialmente a norma ISO 27701; 

k) Conservar os dados durante o período necessário para a execução das finalidades para as quais 
eles foram disponibilizados, garantindo a sua confidencialidade; salvo que exista uma disposição 



 

legal em contrário, uma ordem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou qualquer 
autoridade judicial, ou a solicitação do titular de dados pessoais; 

l) Bloquear o acesso a dados pessoais e não realizar mais nenhum tratamento quando os 
propósitos declarados expirarem, mas a retenção dos dados pessoais for exigida pela legislação 
vigente; 

m) Garantir a não discriminação do indivíduo por meio do tratamento de dados pessoais, 
impossibilitando que estes sejam usados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos; 

n) Fornecer ao titular explicações sobre a finalidade do tratamento de seus dados pessoais e 
garantir a precisão e qualidade dos dados pessoais tratados; 

o) Garantir a educação e conscientização de sócios, colaboradores, representantes, prestadores de 
serviços, consultores, terceiros contratados e, onde pertinente, parceiros e clientes, sobre as 
práticas de proteção de dados pessoais adotadas pela UNOESTE. 
 
5.1.2 Em caso de não efetivação da matrícula seja por reprovação do candidato no vestibular ou 
por deliberalidade do candidato, a Unoeste se reserva ao direito de poder utilizar os dados pessoais 
dos candidatos para realizar contato com os candidatos para informá-los sobre novas 
oportunidades pelo prazo de 03 (três) anos. 
 
5.1.3 Os dados pessoais necessários para a realização do processo seletivo serão tratados com 
a(s) seguinte(s) finalidade(s): 
 

Tipo de Dado Pessoal Finalidades Base Legal 

Dados pessoais 
restritos: nome, 
CPF, RG, Título de 
Eleitor, Certificado 
Militar, endereço de 
e-mail, número de 
telefone celular e 
endereço. 

 
 

Cadastro, identificação e relacionamento com o 
candidato; oferta de novos produtos ou já 
existentes; realização de matrícula no curso de 
escolha; descrições das condições dos 
produtos.  
 
Formas de contato com o candidato: telefone 
celular, e-mail, aplicativo WhatsApp, telefone fixo 
e balcão de secretaria (presencial) 

Termo de 
Consentimento 

 
A política de privacidade da UNOESTE possui uma versão resumida que pode ser consultada em: 
https://www.unoeste.br/content/documentos/politica/politica-privacidade.pdf 
 
Observações:  
 

 A classificação final do processo de seleção servirá como referência para a contratação. 
 

 A divulgação dos resultados não assegura a contratação imediata dos/as candidatos/as 
selecionados/as. 

 

 O/a candidato/a não classificado não terá direito a recurso em nenhuma das etapas da seleção e 
nem quanto à classificação final, em nenhuma circunstância.  

  

https://www.unoeste.br/content/documentos/politica/politica-privacidade.pdf


 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 
 
 

 

QUADRO PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

PUBLICAÇÕES (2020-2022)  

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 

Supervisão de pós-doutorado – 10 pontos cada  Máx. 20 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 PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA 
 

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA  

 Estrutura Até 30 pontos 

Atendimento ao desenvolvimento de conteúdo, estratégias de 
aprendizagem, acessibilidade metodológica e autonomia do 
discente 

Até 30 pontos 

 As referências são atuais e contemplam a internacionalização Até 20 pontos 

Está alinhada a proposta do Programa e articulada a uma das 
duas linhas de pesquisa 

Até 20 pontos 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

APÊNDICE C – 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 20 pontos 

Impacto social e inovação Até 20 pontos 

Estruturação dos elementos pertinentes a um projeto de pesquisa  Até 20 pontos 

 
 
 

APÊNDICE D – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

PLANO DE TRABALHO  

Estrutura e organização  Até 20 pontos 

Viabilidade de execução das atividades propostas  Até 20 pontos 

Atendimento às necessidades do PPGE (agenda de produção, 
articulação com graduação, internacionalização, inovação) 

Até 40 pontos 

Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão  Até 20 pontos  

 
 
 
 

ENTREVISTAS  

Aderência à linha de pesquisa Até 20 pontos 

Inserção internacional  Até 20 pontos 

Impacto social e inovação Até 20 pontos 

Defesa do plano de trabalho articulado ao plano de ensino da 
disciplina, ao projeto de pesquisa e à produção bibliográfica 

Até 20 pontos 

Clareza na comunicação, assertividade e organização. Até 20 pontos 

 
 


