PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA EDITAL Nº 002/18
(retificado em 23/02/2018)

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) do Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ da Universidade Candido
Mendes torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de docentes para
o seu quadro permanente.
1-

Das Vagas
1.1.

São oferecidas duas vagas para doutores em Ciência Política, Sociologia

ou Ciências Sociais sendo uma para linha 1 (Sociedade, Estado e Participação
Social) e outra para linha 2 (Cidade, Cultura e Poder).
2- Das inscrições
2.1 Prazo: 7 de fevereiro a 9 de março de 2018;
2.2 Os candidatos deverão encaminhar os documentos abaixo relacionados
exclusivamente para o endereço eletrônico: rogeriosouza@iuperj.br até às 23 horas e 59
minutos do dia 9 de março de 2018:
a)

Formulário de inscrição, assinado e digitalizado pelo candidato (link na página);

b) Cópia digitalizada de documento de identidade e do CPF;
c)

Diplomas de Graduação, Mestrado e Doutorado (em cópia PDF), este último

obrigatoriamente em Ciência Política. Altemativamente ao diploma de Doutorado, será
aceita cópia da ata de defesa de tese;
d) Currículo Lattes atualizado;
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e)

Três publicações mais relevantes dos últimos cinco anos (em cópia PDF);

f)

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

2.3. O candidato deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00
(oitenta reais), via Paypal, através do site www.iuperj.br (seleção docente) e anexar o
comprovante à documentação acima citada.
Observações:
1)

A homologação das inscrições será feita pela Comissão Examinadora. Serão

indeferidas as inscrições acompanhadas de documentação incompleta ou em desacordo
com o disposto neste edital;
2)

Em caso de apresentação de diplomas obtidos no exterior, os mesmos deverão

estar revalidados em instituições credenciadas no país;
3)

Do candidato aprovado, será exigida a comprovação de todos os títulos, sob pena

de anulação de sua aprovação no certame.

3- Dos requisitos
3.1 O candidato deverá ter doutorado em Ciência Política, Sociologia ou Ciências
Sociais obtido em curso de Pós-Graduação credenciado pelos órgãos competentes em
âmbito nacional, ou obtido no exterior, desde que o tenha revalidado no país, em
conformidade com as normas vigentes;
3.2 Ter produção acadêmica significativa nos últimos cinco anos na área do concurso;
3.3 Ter publicado, no mínimo, um artigo AI, A2 ou BI nos três últimos anos (Qualis
Sociologia ou Ciência Política);
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3.4 Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (no caso de candidato do sexo
masculino);
3.5 Estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo.
4- Das atribuições do cargo
4. 1 O candidato aprovado será contratado no regime de 20 horas semanais, na categoria
funcional compatível com sua qualificação e experiência, para dedicar-se às seguintes
atividades:

a) docência, incorporando ensino e orientação acadêmica, na Graduação e na PósGraduação;

b) realização de pesquisas vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política; elaboração de textos para publicação em livros, coletâneas e periódicos
especializados; participação em conselhos editoriais ou científicos; apresentação de
trabalhos em congressos da área, nacionais e internacionais; realização de traduções
de reconhecido mérito técnico-científico.

c) extensão acadêmica, incluindo práticas acadêmicas de natureza educativa, cientifica
ou tecnológica, como cursos e projetos voltados para a comunidade;

d) administração, referindo-se a atividades de chefia, coordenação e participação em
reuniões colegiadas, assim como cargos de gestão; representação diversos, eleitos ou
não eleitos, na estrutura funcional do Programa.

5- Do processo seletivo:
5.1 A seleção se constituirá de duas etapas:
a) Exame da documentação pertinente e dos currículos dos candidatos (caráter
eliminatório).
b) Plano de pesquisa, programa de curso e entrevista individual com os candidatos
selecionados (caráter eliminatório e classificatório).
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5.2 No ato da entrevista, o candidato deverá apresentar um programa de curso para
disciplina eletiva, em nível de mestrado, a ser ofertada em 2018.
5.3 Ainda no ato da entrevista, o candidato deverá apresentar um plano de pesquisa, com
o mínimo de 15 e o máximo de 25 páginas, com temática compatível com sua trajetória
acadêmica e a descrição da linha de pesquisa para qual se candidatar. (ver anexo 1);
5.4 O resultado final constará de quatro notas distintas: entrevista, títulos, programa de
curso e plano de pesquisa;
5.5 Os candidatos serão notificados dos resultados da primeira e da segunda fase via email.
Os resultados também serão publicados no site do PPGSP (www.iuperj.br)
6 - Cronograma
-

7 de fevereiro a 9 de março: divulgação do edital e período de inscrição.

-

13 de março: divulgação do resultado da primeira fase

-

15 e 16 de março: entrevistas e apresentação do plano de pesquisa e do programa

de curso
-

19 de março: resultado final

7- Das disposições gerais:
A inscrição de que trata o presente instrumento implica o conhecimento e a aceitação das
condições aqui estabelecidas, a respeito das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento. A decisão da banca é irrecorrível. Não será fornecido qualquer
documento comprobatório de classificação ao candidato, valendo apenas o resultado final
homologado pelas instâncias competentes e divulgado pelo PPGSP do IUPERJ/UCAM
na data fixada pelo presente edital. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Examinadora.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2018
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ANEXO ILINHAS DE PESQUISA

1- Sociedade, Estado e Participação Social
Inserida no campo da sociologia política, a linha de pesquisa enfatiza a análise das
relações entre Sociedade e Estado através do estudo de políticas sociais e participação.
São enfocados principalmente os temas das políticas públicas, da democracia
participativa, dos movimentos sociais e das relações entre os níveis da federação
(descentralização, federalismo). Objetiva-se com esta linha abarcar estudos que analisam
as conexões entre globalização e transformações nos estados de bem estar social e na
implementação de políticas públicas setoriais, as relações entre os níveis nacional e
subnacionais de governo, enfatizando os processos relacionados a centralização versus
descentralização e ao federalismo versus Estado unitário e pesquisas que discutem as
dimensões teóricas e históricas dos conceitos de ação coletiva, de contestação, de
engajamento e sociedade civil.

II- Cidade, Cultura e Poder
Esta linha abriga pesquisas que se debruçam sobre processos de constituição de
identidades e de diferenciação sociais que se propagam e se manifestam no âmbito da
cultura da cidade. Assim, a cidade é entendida como instância privilegiada de produção
e negociação de alteridades, de trajetórias, dinâmicas identitárias, de expressões de
conflitualidade e disputas de poder e sentido. Os estudos aqui inscritos buscam identificar
as relações que são engendradas e se sociabilizam no universo cultural brasileiro, que,
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ao mesmo tempo, mascaram e naturalizam hierarquias e discriminações espaciais,
sociais, de classe, gênero e étnicas. Busca-se ainda abordar de uma perspectiva teórica,
tanto os mecanismos que mitigam e subalternizam as identidades, como os que propiciam
experiências emancipatórias aos sujeitos sociais. Neste sentido, pensamos a cidade em
seu recorte plural, admitindo distintas inscrições de representações, atores e práticas,
com especial atenção, aos processos sociais que envolvem, a saber: memória, patrimônio
e cidade; religião, espaço público e movimentos sociais; trabalho, grupos marginalizados
e políticas de alteridade; políticas de segurança, policiamento e segregação do espaço
urbano.
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