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PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES PESQUISADORES 

 

EDITAL N.º 04/2018 - PROEN 

 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), 

mantenedora da Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo/RS, na 

ERS-239, n.º 2755, Bairro Vila Nova, CEP 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.º 

91.693.531/0001-62, representada pela Pró-reitora de Ensino, Cristina Ennes da 

Silva, TORNA PÚBLICO o Processo Seletivo de Docentes Pesquisadores. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Este processo seletivo refere-se à contratação de docentes pesquisadores 

para atuação em propostas de pós-graduação Stricto Sensu e para cursos de 

graduação. O Anexo I contém informações como número de vagas, carga 

horária, curso, área, titulação exigida e contato.  

1.2 As informações complementares deverão ser solicitadas pelo e-mail de 

contato disponível no Anexo I. 

1.3  A carga horária de pesquisa será definida conforme Resolução PROPP n.º 

01/2016 a partir da avaliação do currículo Lattes dos candidatos. 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições serão realizadas on-line no período de 06 a 29 de junho de 

2018, através do site, www.feevale.br/selecaodocentepesquisador.  

3. DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

3.1 São requisitos para inscrição no presente Edital: 

I - preencher o item “inscrição” do formulário eletrônico, dirigido ao coordenador 

do curso ao qual o processo seletivo está vinculado, explicitando de que forma 

contribuirá na pesquisa e na docência da(s) área(s), conforme requisitos 

http://www.feevale.br/selecaodocentepesquisador
http://www.feevale.br/selecaodocentepesquisador
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definidos no documento de área da CAPES (área de avaliação da CAPES - 

Anexo I); 

II - inserir o link do currículo atualizado em formato Lattes (disponível em: 

www.cnpq.br); 

III - anexar a comprovação da titulação de acordo com a exigência da vaga, 

inserindo a cópia dos diplomas e certificados, frente e verso, por meio 

eletrônico. 

IV – anexar o pré-projeto de pesquisa (no máximo 12 páginas) relacionado à 

linha de pesquisa do respectivo curso de pós-graduação Stricto Sensu para o 

qual está se candidatando. No pré-projeto deverá constar as seguintes 

informações: 

a) contextualização e problematização do tema; 

b) objetivos; 

c) metodologia; 

d) resultados esperados; e  

e) aplicabilidade/impacto social. 

3.1.1 A apresentação do pré-projeto de pesquisa não representa a execução do 

mesmo. 

3.1.2 O link do currículo Lattes deve direcionar corretamente ao currículo do 

candidato em questão, sem apresentar qualquer tipo de erro, seja por motivo de 

falhas de comunicação ou por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 

a transmissão dos dados. 

3.1.3 Os arquivos a serem anexados deverão estar no formato PDF ou JPG, com 

tamanho máximo de 5MB e devem estar legíveis. 

3.1.3  Para os títulos obtidos no exterior, é necessária a convalidação de estudos 

em instituição brasileira autorizada para tal. 

3.1.4 É de responsabilidade do candidato o preenchimento completo do 

formulário de inscrição e requisitos, no prazo estabelecido neste Edital para que 

a sua inscrição seja efetivada. 

http://www.cnpq.br/
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3.1.5 As linhas de pesquisa constam detalhadas no Anexo II. 

3.2 São critérios de classificação: 

I – apresentar produção científica qualificada na área de avaliação da CAPES 

(artigos, livros e capítulos de livros), a partir de 2015; 

II – possuir experiência na formação de recursos humanos em nível de iniciação 

científica, especialização, mestrado ou doutorado; 

III – conhecimento na língua inglesa, italiana, francesa, espanhola ou alemã. 

3.2.1 A análise dos critérios será realizada através do currículo Lattes. 

4. DAS ETAPAS 

4.1 O processo seletivo de docentes ocorrerá em duas etapas:  

I - etapa eliminatória: análise dos itens estabelecidos como requisitos para 

inscrição, conforme subitem 3.1; 

II - etapa classificatória: análise dos critérios, conforme subitem 3.2 e entrevista 

que poderá ser realizada em duas modalidades: coletiva e/ou individual. 

4.1.1 No momento da entrevista individual, o candidato deverá defender o seu 

projeto de pesquisa. 

4.2 O processo seletivo será coordenado por uma comissão designada pela Pró-

reitoria de Ensino, constituída pelo coordenador do curso, um representante da 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (Proppex), um 

representante do Núcleo de Pedagogia Universitária (Nuped/Proen) e um 

psicólogo. 

4.3 Os candidatos habilitados para a etapa classificatória da seleção assim como 

local e horário da entrevista serão divulgados no site 

www.feevale.br/selecaodocente, no dia 09 de julho de 2018, até as 22 horas. 

4.4 As entrevistas dos candidatos habilitados ocorrerão, nos dias 11 a 13 de 

julho de 2018, em horário e local a serem divulgados no site da Universidade 

Feevale.  

http://www.feevale.br/selecao
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4.5 As entrevistas individuais, poderão ocorrer no mesmo dia da entrevista 

coletiva em que o candidato participará, em horário e local a serem comunicados 

pela coordenação do curso. 

5. DO RESULTADO 

5.1 O resultado final do processo seletivo será publicado no site 

www.feevale.br/selecaodocente, no dia 18 de julho de 2018, até as 22 horas. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Da decisão da comissão não caberá recurso. 

6.2 Com a inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com todas 

as normas contidas neste Edital. 

6.3 Os dias e horários das entrevistas, em hipótese alguma, poderão ser 

alterados por parte do candidato. 

6.4 O docente selecionado terá o início das suas atividades a partir do dia 26 de 

julho de 2018. 

6.5 É condição de contratação a participação do docente selecionado, com 

frequência integral, na Formação Docente, promovida pela Pró-reitoria de 

Ensino, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de julho de 2018. 

6.6 Os candidatos que atenderem aos requisitos deste edital e não forem 

selecionados para contratação, ficarão como cadastro reserva, com 

possibilidade de contratação futura. 

6.7 Casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela comissão. 

Novo Hamburgo, 06 de junho de 2018. 

 

 

Cristina Ennes da Silva, 

Pró-reitora de Ensino. 

http://www.feevale.br/selecao
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ANEXO I 

Número 
de 

vagas 

Carga 
Horária 

Curso de 
Graduação 

Curso de pós-
graduação 

Stricto Sensu 

Titulação 
mínima* 

Área de 
avaliação da 

CAPES 
Linhas de Pesquisa Contato 

04 

Graduação  
+ 

Pesquisa:   
a combinar  

Direito 

Proposta de 
Mestrado 

Acadêmico em 
Direito 

Graduação e 
Doutorado em 

Direito 
Direito 

1. Teoria, interpretação e efetivação do 
direito na sociedade contemporânea; 
2. Desenvolvimento, sociedade e direito 
da inovação. 

direito@feevale.br 

01 

Graduação  
+ 

Pesquisa:   
a combinar 

Enfermagem 

Proposta de 
Mestrado 

Acadêmico em 
Ciência e 

Tecnologia em 
Saúde 

Graduação em 
Enfermagem e 
Doutorado em 

áreas afins 

Saúde 
Coletiva 

1. Tecnologias aplicadas à saúde; 
2. Processo saúde-doença e sistemas de 
saúde. 

enfermagem@feevale.br 

02 

Graduação  
+ 

Pesquisa:   
a combinar 

Psicologia 

Proposta de 
Mestrado 

Acadêmico em 
Psicologia 

Graduação e 
Doutorado em 

Psicologia 
Psicologia 

1. Subjetividade e contextos sócio-
institucionais; 
2. Desenvolvimento humanos e qualidade 
de vida. 

psicologia@feevale.br 

* Para títulos obtidos no exterior é necessária a convalidação de estudos em instituição brasileira autorizada para tal. 
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Anexo II 

Mestrado Acadêmico em Direito 

Área de concentração: Direito 

 

Linha 1: Teoria, interpretação e efetivação do Direito na sociedade 

contemporânea 

Investiga as condições de possibilidade para a efetivação dos direitos diante das 

transformações ocorridas na sociedade contemporânea e das consequentes 

reconfigurações dos diferentes espaços de poder, especialmente, o papel 

assumido pelo Poder Judiciário, sua necessária limitação em prol do indivíduo e 

as tensões entre os poderes do Estado e as esferas institucionais extra estatais 

em face do fenômeno jurídico. Frente a esse quadro, torna-se necessário o 

desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva capaz de resguardar a 

autonomia do Direito perante a economia, a política e a moral, evitando-se, com 

isso, uma espécie de funcionalização do Direito e uma perda de eficácia dos 

direitos constitucionalmente assegurados, resgatando-se o âmbito da autonomia 

(individual e coletiva) diante do espaço estatal, inclusive com a construção de 

ambientes voltados à efetiva proteção aos direitos. Nessa perspectiva, a questão 

da interpretação/aplicação do Direito assume vital importância, principalmente, 

para lidar com os fenômenos atuais da judicialização da política, da politização 

do jurídico, do ativismo judicial, do protagonismo judicial e do 

hiperpublicismo.Com efeito, a presente linha de pesquisa pretende construir 

suportes teóricos sofisticados – sobretudo desvelando os paradigmas filosóficos 

– para lidar com o problema da efetivação/proteção dos direitos diante das 

relações de poder e dos espaços de legitimidade/participação construídos no 

bojo da sociedade contemporânea, abarcando os seguintes temas: direito, moral 

e autonomia do direito; jurisdição, processo e garantismo no direito 

contemporâneo; administração pública, política e direito; jusnaturalismo, 

positivismo e teorias jurídicas contemporâneas; constitucionalismo 

contemporâneo, democracia e proteção das minorias; acesso à justiça, 

tratamento de conflitos e proteção de direitos. 
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Linha 2: Desenvolvimento, Sociedade e Direito da Inovação 

Investiga as diversas áreas do Direito que possuem em comum as repercussões 

sociais, econômicas e jurídicas da inovação e do desenvolvimento. O elemento 

inovador pode ser identificado em áreas distintas como as aplicáveis na indústria 

criativa, na propriedade intelectual, no direito digital, nas tecnologias ambientais 

entre outras e nos desdobramentos que essas áreas provocam, a exemplo da 

responsabilidade civil e penal, do consumidor, do empresarial e do direito 

contratual. A questão da inovação coloca-se como um elemento comum às 

diversas áreas do Direito que visam à tutela das atividades econômicas da 

sociedade. Nessa perspectiva, a presente linha de pesquisa proporciona um 

espaço privilegiado para a investigação desses temas cada vez mais relevantes 

na contemporaneidade e que afetam diretamente a sociedade em constante 

transformação e que necessita de mecanismos de tutela adaptados a essa 

realidade complexa e dinâmica. 

 

Mestrado em Ciência e Tecnologia em Saúde 

Área de concentração: Saúde Coletiva 

 

Linha 1: Tecnologias aplicadas à Saúde 

Investiga, desenvolve e valida tecnologias, no âmbito individual e coletivo, 

empregadas nas práticas em saúde, considerando a prevenção, o diagnóstico e 

o tratamento. 

 

Linha 2: Processo saúde-doença e sistemas de saúde 

Estuda a aplicabilidade das tecnologias nas manifestações do processo saúde-

doença considerando o contexto social, as dimensões humanas e os fatores 

ambientais em todas as fases do ciclo de vida. Investiga as ações afirmativas 

relacionadas ao trabalho, à qualidade de vida, à educação, às políticas públicas 

e aos processos de gestão em saúde. 
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Mestrado em Psicologia 

Área de concentração: Psicologia 

 

Linha 1: Subjetividade e contextos socioinstitucionais 

Esta linha abrange pesquisas sobre o tema da subjetividade, a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar, considerando os processos de saúde-adoecimento 

em contextos socioinstitucionais na interface com questões de direitos humanos, 

políticas públicas e diversidade. 

 

Linha 2: Desenvolvimento humano e qualidade de vida 

Esta linha contempla pesquisas de cunho interdisciplinar que abordam temáticas 

de desenvolvimento humano, qualidade de vida e processos saúde/doença 

mental, considerando as dimensões cognitiva, comportamental e emocional na 

perspectiva da avaliação, do diagnóstico e da intervenção em diferentes 

contextos. 

 


