
CHAMADA PARA SELEÇÃO 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DOUTOR 

(ADJUNTO 40 HORAS) DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

  PUC-RIO 

 

Linha de Pesquisa: Filosofia Moderna 

 

 

1. Apresentação 

 

O Departamento de Filosofia da PUC-Rio realizará processo seletivo para contratação de um 

Professor Adjunto, 40 horas, dedicação integral e exclusiva, com Doutorado, para atuar na 

linha de pesquisa em Filosofia Moderna (ver item 2 abaixo). 

 

Esperam-se dos candidatos as seguintes características: 

1.1. disposição para atuar no ensino de graduação e pós-graduação, em pesquisa, extensão e 

administração acadêmica; 

1.2. currículo que evidencie publicações em veículos nacionais e/ou internacionais de 

qualidade, na área de Filosofia; 

1.3. potencial para desenvolver projetos, visando o constante aprimoramento das condições 

da pesquisa e do aprendizado dos alunos. 

 

O candidato a ser selecionado deverá estar preparado para participar do conjunto de 

atividades do Departamento de Filosofia, contribuindo para a manutenção e o 

aperfeiçoamento da produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 

PUC-Rio, devendo para isso, conforme Portaria 39/2005 da PUC-Rio: 

1.4. dedicar ao menos 7 (sete) horas semanais para ministrar disciplinas de graduação e pós- 

graduação stricto sensu; 

1.5. participar de projetos de pesquisa e apresentar produção científica compatível com a sua 

carga horária (40 horas) e com sua atuação em pós-graduação stricto sensu; 

1.6. orientar trabalhos de iniciação científica, monografias de graduação, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado; 

1.7. Um professor do Quadro Principal que atue em programas de pós-graduação stricto 

sensu da Universidade não poderá atuar em programas de graduação ou pós-graduação de 

outras instituições de ensino superior, exceto quando esta atuação for eventual, como docente 

colaborador ou visitante, ou quando for prevista em convênio específico; 

1.8. No caso de candidatos estrangeiros, exige-se capacidade de comunicação em língua 

portuguesa. 

 

2. Natureza da presente seleção 

 

A seleção será feita para preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor Doutor, nível 

Adjunto, 40 horas, Quadro Principal, com dedicação integral e exclusiva, para atuar na Linha 

de Pesquisa em Filosofia Moderna, isto é, o período do século XVI ao XIX (até o idealismo 

alemão). 

 

 

3. Inscrições 



 

3.1. Período e local 

A inscrição deverá ser realizada por correio eletrônico no período de 03 de fevereiro a 20 de 

março de 2020. Todo o material deverá ser enviado em formato .pdf ou .doc. ou .rtf para 

Edna Sampaio (filosster@gmail.com) com cópia para Déborah Danowski 

(deborahdanowski@gmail.com). Qualquer material complementar que eventualmente não 

possa ser enviado por email deverá ser entregue na secretaria do Departamento de Filosofia 

até o dia 20 de março de 2020, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 12:00 horas ou das 

14:00 às 16:00 horas. O Departamento de Filosofia fica situado à Rua Marquês de São 

Vicente, 225, Gávea, Rio de Janeiro, 11º andar do Prédio Cardeal Leme, telefones (21) 3527-

1298 ou 3527-1299. 

 

3.2. Documentação exigida no ato da inscrição 

3.2.1. Ficha de Inscrição preenchida (em anexo); 

3.2.2. Cópia escaneada da Carteira de Identidade; para estrangeiros, cópia escaneada do 

documento de identidade ou passaporte; 

3.2.3. Cópia escaneada do diploma de Doutorado ou documentação equivalente expedida 

pelo Programa de Pós-Graduação pelo qual se doutorou; 

3.2.4. Duas (2) cartas de recomendação; 

3.2.5. Projeto de pesquisa (até 15 páginas, Times New Roman 12, espaço 1.5);  

3.2.6. Currículum Vitae, em modelo Lattes completo atualizado, ou em formato livre, 

contendo ao menos as seguintes informações: 

• Formação acadêmica; 

• Experiência profissional, destacando pesquisa e/ou participação em grupo de pesquisa; 

• Participação e organização de eventos; 

• Produção intelectual acadêmica (palestras e publicações); 

• Orientações concluídas ou em andamento (iniciação científica, monografias de graduação e 

de cursos de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado); 

 

Parágrafo 1º: Deverá ser anexada ao currículo cópia ou original de até 2 (dois) artigos ou 

capítulos de livros relevantes, de autoria do candidato, publicados nos últimos cinco anos.  

 

Parágrafo 2º: Durante o processo de seleção, a Comissão de Seleção poderá solicitar cópias 

de outros documentos eventualmente mencionados no currículo do candidato. 

 

4. Comissão de Seleção 

 

A Comissão de Seleção será composta por 5 (cinco) membros, entre docentes internos e 

externos ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio. Os membros externos 

serão escolhidos dentre profissionais de reconhecida competência acadêmica na área de 

conhecimento desta seleção. 

 

5. Processo de seleção 

 

5.1. O processo de seleção constará de 3 fases, nas quais a Comissão de Seleção examinará a 

pertinência e adequação das características apresentadas pelos candidatos às necessidades da 

linha de pesquisa em Filosofia Moderna e do Programa. 

 



• fase (a) Análise do Curriculum Vitae, das cartas de recomendação, do projeto de pesquisa e 

das publicações enviadas; 

• fase (b) Palestra, com duração de 40 a 50 minutos, acerca de um ponto de livre escolha do 

candidato dentro do panorama coberto no presente edital; 

• fase (c) Entrevista. 

 

5.2. A fase (a) do processo de seleção é eliminatória. 

 

Parágrafo 1º: o prazo entre a divulgação do resultado da fase (a) e o início da realização das 

fases (b) e (c) será de 10 (dez) a 20 (vinte) dias. 

 

Parágrafo 2º: as datas e horários exatos das palestras e entrevistas serão divulgados 

juntamente com o resultado da fase (a). 

 

5.3. Na fase (b), o candidato aprovado na fase (a) apresentará uma palestra com duração de 

40 a 50 minutos, sobre tema de sua livre escolha, dentro do panorama coberto no presente 

edital (ver item 2 acima). As palestras serão abertas ao público, porém não haverá interação 

deste último com o candidato durante a palestra. Nenhum candidato poderá assistir à palestra 

realizada por outro candidato. Todas as palestras deverão ser realizadas em português. 

 

5.4. A fase (c) consistirá de uma entrevista a ser realizada após a palestra de cada candidato, e 

terá duração entre 30 minutos e 1 hora. 

 

5.5. A Comissão de Seleção atribuirá uma nota aos candidatos em cada fase e indicará, por 

maioria de seus integrantes, o candidato aprovado para contratação. A nota será usada como 

critério de desempate, caso haja necessidade. Caso o candidato indicado não possa assumir a 

posição, a Comissão poderá fazer outra indicação dentre os candidatos aprovados. 

 

5.6. A Comissão de Seleção poderá decidir, por maioria de seus membros, não indicar 

nenhum dos candidatos inscritos. 

 

5.7. O candidato selecionado será indicado para contratação de acordo com as normas 

internas da PUC-Rio. A contratação só ocorrerá após a apresentação da documentação 

completa conforme o regulamento da PUC-Rio e após aprovação pela Comissão Central de 

Carreira Docente da Universidade. Caso o candidato seja estrangeiro, sua contratação 

dependerá de apresentação de visto que permita trabalhar no país. 

 

6. Calendário 

 

6.1. Inscrições: A inscrição deverá ser realizada por correio eletrônico no período de 03 de 

fevereiro a 20 de março de 2020. Qualquer material complementar que eventualmente não 

possa ser enviado por email deverá ser entregue na secretaria do Departamento de Filosofia 

até o dia 20 de março de 2020 (Ver os detalhes acima, no item 3.1). 

 

6.2. Processo de Seleção: de 22 de abril a 22 de maio de 2020.  

 

6.3. Divulgação do resultado da fase (a): 8 de maio de 2020.  

 



Parágrafo 1º: a fase (a) consistirá da análise do material pela banca examinadora sem a 

presença dos candidatos, e ocorrerá entre os dias 22 de abril e 07 de maio. 

 

6.4. Divulgação do dia e hora das fases (b) – palestra – e (c) – entrevista, dos candidatos 

selecionados na fase (a): juntamente com o resultado da fase (a). 

 

Parágrafo 1º: as palestras e entrevistas ocorrerão entre os dias 18 e 22 de maio de 2020. 

 

6.5. Divulgação do resultado final: até 22 de maio de 2020. 

 

7. Dúvidas sobre este processo de seleção podem ser tiradas com Edna ou Déborah no 

endereço contido no item 3.1. acima, pelos telefones/fax (21) 3527-1298; 3527-1299, ou 

ainda pelo email: filosster@gmail.com. 

 

8. Aspectos não previstos 

 

Eventuais casos em que o texto da presente chamada seja omisso serão dirimidos pela 

Comissão de Pós-Graduação do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Quando julgar 

pertinente, a Comissão de Pós-Graduação consultará a Comissão Geral do Departamento de 

Filosofia da PUC-Rio. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020. 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR DOUTOR 

(ADJUNTO 40 HORAS) DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

  PUC-RIO 

 

Linha de Pesquisa: Filosofia Moderna 

 

 

 

NOME COMPLETO: 

 

ENDEREÇO:  

TELEFONE FIXO: 

 

TELEFONE MÓVEL: 

 

EMAIL: 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE OU PASSAPORTE: 

 

NACIONALIDADE:  

CPF (PARA BRASILEIROS): 

 

DATA DE NASCIMENTO: 

 

 

 

 

 

 


