
  

EDITAL Nº 01/2021

PROFESSOR(A) VOLUNTÁRIO(A)

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA / UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

 

PROCESSO Nº 23106.050847/2021-95

 

Chamada para seleção de Professor(a) Voluntário(a) para a disciplina “Introdução à Sociologia”

Departamento de Sociologia – 1 Semestre de 2021 (ano letivo da UnB) 

1. Das disposições gerais 

1. 2. O concurso é destinado a preenchimento de cadastro de reserva para a disciplina de Introdução à Sociologia. 

1.3. Ementa: Discussão das condições históricas e das grandes correntes do pensamento social que tornaram possível o surgimento da sociologia como
ciência; debate das polêmicas que constituem o campo de reflexão desta disciplina (objeto e método); visão geral e crítica das grandes correntes sociológicas e
seus respectivos conceitos.

1.4. Essa ementa de caráter geral poderá ser adaptada ao perfil dos(as) estudantes matriculados(as) nas turmas da disciplina. Sugere-se que o(a) professor(a)
utilize textos de produção científica atual.

2. Das inscrições:

2.1 A inscrição será realizada pelo(a) candidato(a), exclusivamente, através do link <https://forms.gle/M7pBZrgaQtwsC79P7>, no período de 17 de maio de
2021 a 31 de maio de 2021, horário de Brasília. O link da inscrição também está disponível na página do Departamento de Sociologia através do site
<http://sol.unb.br/index.php/en/concursos/docente-voluntario-a> 

2.2 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá observar os seguintes procedimentos:

2.3 Preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele;

2.4 Anexar no Formulário de Inscrição online o dossiê com a documentação a seguir: 

- Cópia legível de documento de identificação com foto (RG, Carteira de habilitação, Passaporte com foto) e CPF;

- Declaração de autenticidade dos documentos entregues para a prova de títulos, conforme Anexo I;

- Formulário de pontuação da prova de títulos preenchido. Disponível no Anexo II desse edital e, também, na página
www.sol.unb.br/index.php/concursos;

-  Comprovantes da titulação acadêmica, da produção científica e da experiência de ensino.

- Carta de intenções para o cargo de professor(a) voluntário(a);

Observação: Todos os documentos devem ser anexados em único arquivo conforme a ordem descrita acima, e anexados no link de inscrição. 

2.5 A inscrição na seleção simplificada é gratuita, não sendo necessário ao candidato(a) a geração de pagamento ou Guia de Recolhimento da União (GRU).

 

3. Dos requisitos básicos:

3.1 Ser Doutor(a) em Sociologia ou Ciências Sociais ou estar cursando o Doutorado em Sociologia ou Ciências Sociais. Em caso de doutorando(a), o(a)
candidato(a) deve possuir graduação em Sociologia ou Ciências Sociais ou mestrado em Sociologia ou Ciências Sociais.

3.2  Disponibilidade para ministrar uma turma de Introdução à Sociologia em dois dias da semana (Carga Horária: 4h/semanais).

 

4.  Das provas

4.1 A avaliação será constituída por carta de motivações e prova de títulos, ambas de caráter classificatório.

4.2 Serão aprovados(as) aqueles(as) candidatos(as) que obtiverem maior pontuação da análise da carta de motivações e prova de títulos;

4.3 A Carta de motivações será pontuada de 0 a 03 pontos, tendo em vista os seguintes critérios: a) experiência de atividades de ensino na área de Ciências
Sociais  na educação básica ou no ensino superior; b) experiência de publicação na área das Ciências Sociais/Sociologia; c) motivações pessoais e profissionais
para lecionar a disciplina de Introdução à Sociologia na UnB.

4.4 A prova de títulos será pontuada de acordo com o Formulário de pontuação da prova de títulos disponível no anexo II. 

4.5 O peso da carta de motivações é de 30% do valor total do concurso, sendo que o restante 70% será atribuído a prova de títulos. 

4. 6 Serão aprovados(as) os(as) 05 candidatos(as) que obtiverem a maior nota no somativo das duas avaliações. 

4. 7 Todas(os) as(os) candidatas(os) aprovadas(os) formarão cadastro de reserva pelo período de um ano, podendo ser chamadas(os) para ofertar a disciplina no
primeiro semestre ou segundo semestre do calendário letivo de 2021 da Universidade de Brasília. 



4. 8 Trata-se de prestação de serviço voluntário, não configurando vínculo empregatício.

 

5. Recursos:

5.1 As/os candidatas/os poderão interpor recurso, quanto ao mérito ou por vício de forma, contra o resultado da seleção no prazo de dois dias úteis após a
divulgação do resultado preliminar do processo seletivo.

5.2 O recurso deverá ser enviado para o endereço de e-mail (concursounb@gmail.com) entre os dias 08 e 09 de junho de 2021.

5.3 Não será aceito o recurso inconsistente, que não atenda às exigências e especificações estabelecidas nesta chamada. Recursos cujo teor desrespeite a
Comissão Examinadora serão preliminarmente indeferidos.

5.4 Será divulgado no dia 10 de junho de 2021 o resultado do julgamento do recurso. A resposta ao recurso será disponibilizada no endereço eletrônico
www.sol.unb.br/ index.php/concursos.

 

6. Cronograma 

PERÍODO ATIVIDADES 

17 a 31 de maio de 2021  Inscrição no processo seletivo através do link <https://forms.gle/M7pBZrgaQtwsC79P7> .

01 de junho de 2021 Homologação das inscrições na página do Departamento de Sociologia www.sol.unb.br/
index.php/concursos.

07 de junho de 2021 Resultado preliminar do processo seletivo na página do Departamento de Sociologia www.sol.unb.br/
index.php/concursos.

08 a 09 de junho de 2021 Interposição de recursos 

10 de junho de 2021 Divulgação da decisão sobre os recursos e resultado final do processo seletivo na página do
Departamento de Sociologia www.sol.unb.br/ index.php/concursos. 

 

7. Das disposições finais

7.1 Dúvidas podem ser encaminhadas para o email: concursounb@gmail.com 

 

Anexo I

Declaração de autenticidade dos documentos para a prova de títulos

Eu,____________________________________, portador do CPF n. ______________________________, inscrito sob o n.
______________________________, na seleção simplificada objeto do Edital de Abertura n.1 para Professor Voluntário para a área de Introdução à
Sociologia do Departamento de Sociologia, declaro, para fins de prova junto à Universidade de Brasília e somente para efeito da Prova de Títulos, que os
comprovantes entregues são cópias autênticas dos originais. Declaro que estou ciente de que, na hipótese de prestar falsas informações, estarei incorrendo em
falta e sujeito a penalidades previstas no § 3o do art. 4o do Decreto n. 2.880/1998.

Brasília, ______ de ___________________de _______.

Assinatura do/a candidato/a

 

Anexo II

Formulário de Pontuação da Prova de Títulos

Nome do(a) candidato(a):

Data: 

Assinatura: 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

1. A/o candidato/a deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, e preencher as colunas correspondentes à quantidade de
títulos e à respectiva pontuação

2. A prova de títulos é de caráter classificatório, e serão aprovados(as) os/as três primeiros(as) candidatos(as);

3. A Comissão Examinadora não reclassificará a indicação feita pelo candidato para a pontuação de títulos. Eventuais perdas de pontos por indicação
equivocada serão responsabilidade do/a candidato/a.

4. Serão considerados apenas os títulos referentes a pontuação descritos na tabela a seguir:

 



 

GRUPO I - TÍTULOS ACADÊMICOS

OBSERVAÇÃO: GRUPO LIMITADO A 2 (DOIS) PONTOS
Pontuação Quan�dade de Títulos Pontuação Total 

1.1 Doutorado em Ciências Sociais ou Sociologia 2,0   

1.2 Mestrado em Ciências Sociais ou Sociologia 1,0   

1.3 Graduação em Ciências Sociais ou Sociologia 0,50   

Observar a limitação na pontuação de cada item Total do Grupo I =>  

GRUPO II - ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO. OBSERVAÇÃO
GRUPO LIMITADO A 5 (CINCO) PONTOS

Pontuação Quan�dade de Títulos Pontuação Total 

2.1

Exercício do magistério superior como docentes em
curso de graduação e/ou pós-graduação em Ins�tuição

de ensino superior pública ou privada, por semestre. Não
cumula�va com outras quaisquer no mesmo período

1,00   

2.2

Exercício do magistério no ensino médio como docente
em ins�tuição de ensino pública ou privada, por

semestre. Não cumula�va com outras quaisquer no
mesmo período.

0,50   

2.3
Coordenação de projeto de ensino, pesquisa e extensão,
por semestre. Não cumula�va com outras quaisquer no

mesmo período
0,50   

Observar a limitação na pontuação de cada item Total do Grupo II =>  

GRUPO III - PRODUÇÃO CIENTÍFICA E
TÉCNICA. OBSERVAÇÃO GRUPO LIMITADO A 3 (TRÊS)

PONTOS
Pontuação Quan�dade de Títulos Pontuação Total 

3.1 Publicação de livro com ISBN nas áreas de Sociologia ou
Ciências Sociais. Pontuação por publicação. 1,00   

3.2
Capítulo de livro publicado com ISBN nas áreas de

Sociologia ou Ciências Sociais. Pontuação por
publicação. 

0,25   

3.3
Publicação de trabalho cien�fico cem periódico

qualificado na CAPES com Quais A1 a B1 na área de
Sociologia. Pontuação por publicação. 

1,00   

3.4
Publicação de trabalho cien�fico cem periódico

qualificado na CAPES com Quais B2 a B5 na área de
Sociologia. Pontuação por publicação. 

0,50   

3.5

Publicação de trabalho cien�fico cem periódico
qualificado de Sociologia ou área afim ainda não

qualificado na CAPES na área de Sociologia, mas que
possui ISSN e indexação. Pontuação por publicação. 

0,25   

Observar a limitação na pontuação de cada item Total do Grupo III =>  

 

Somatório dos Grupos I, II e III =>
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Pinheiro Cigales, Professor(a) de Magistério Superior do Departamento de Sociologia do Ins�tuto de
Ciências Sociais, em 13/05/2021, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Chris�ane Machado Coelho, Professor(a) de Magistério Superior do Departamento de Sociologia do Ins�tuto
de Ciências Sociais, em 13/05/2021, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Della Torre de Carvalho Lima, Professor(a) Subs�tuto(a) do Departamento de Sociologia do Ins�tuto de
Ciências Sociais, em 14/05/2021, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de



Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6642461 e o código CRC 80371396.

Referência: Processo nº 23106.050847/2021-95 SEI nº 6642461


