Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Ciências Sociais
PUC-SP

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
A Diretora da Faculdade de Ciências
Sociais da PUC-SP, no uso das
atribuições,
Faz saber que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de
professores, que será realizado de 23/11//2015 a 16/12/2015, para
preenchimento de 1 (uma) vaga, na Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP,
Departamento de Geografia, de acordo com os seguintes critérios:
I - DAS INSCRIÇÕES
Art. 1º - As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser feitas entre
08/12/2015 e 11/12/2015, das 10h às 19h, por meio de requerimento
(ANEXO 3), na Secretaria da Faculdade de Ciências Sociais da PUC- SP, sala S20 (Prédio Sede), Rua Monte Alegre, 984, São Paulo, dirigido à Direção da
Faculdade de Ciências Sociais, juntando-se:
•

Curriculum Lattes acompanhado dos seguintes documentos:
-

Cópia do diploma de Graduação Plena, devidamente registrado,
relacionado à área de conhecimento da disciplina que será oferecida;

-

Cópia do diploma de Mestre e de Doutor devidamente registrado
(quando couber);

-

Cópia de Certificado de Curso de Especialização (quando couber);

-

Cópia de documentos pessoais (RG e CPF) e foto 3x4;

-

Proposta de Programa para as disciplinas pretendidas;

-

Plano de aula ou linha ou núcleo de pesquisa conforme as ementas
disponibilizadas pela unidade;

-

Publicações dos últimos 03 (três) anos devidamente comprovadas,
(juntar capa do livro ou revista e do artigo).
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•

Declaração, nos termos do modelo que consta no ANEXO 2, de que não
possui sentença condenatória transitada em julgado na esfera criminal,
acompanhada de justificativa, se for o caso.
§1º - A inscrição poderá ser realizada por um procurador devidamente
autorizado pelo candidato.
§2º - A falta de qualquer um dos documentos exigidos acarretará a
nulidade da inscrição.
Art. 2º - Os candidatos portadores de deficiência que acorrerem ao
certame deverão comunicar à Direção da Faculdade de Ciências Sociais o
tipo de deficiência, especificando-a na ficha de inscrição. A esses
candidatos será assegurado o direito de participação no Processo
Seletivo, em igualdade de condições com os demais.
Art. 3º – O candidato portador de deficiência deverá encaminhar à
Direção da Faculdade de Ciências Sociais, pessoalmente ou por
procurador, até 2 dias após a inscrição, um laudo médico original
atestando o grau e espécie de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente à Classificação Internacional de Doenças – CID.
Esses candidatos deverão informar, até 2 dias antes da realização das
provas de seleção, as especificidades de suas necessidades para as
adaptações que se fizerem necessárias a cada caso.

II - DAS VAGAS OBJETO DA SELEÇÃO
Art. 4º - O Processo Seletivo será realizado para preenchimento da
seguinte vaga:
ÁREA

Nº DE VAGAS

- Análise e intervenção em
situações de risco

- Geografia da Biosfera

1 (uma )

CARGA HORÁRIA
PREVISTA
Previsão: 20h de
contrato, sem
dedicação exclusiva
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Parágrafo único – O processo Seletivo também classificará candidatos a
fim de atender eventual demanda para a substituição de professores ou
para abertura de novas vagas, no prazo de validade da seleção.
Art. 5° - O Processo de Seleção e de classificação do candidato
compreenderá 02 (duas) Fases, a saber:
• 1ª Fase (Eliminatória)
Análise da documentação do candidato, de acordo com as normas
internas da Unidade, que poderá ou não atribuir valores de
pontuação.
• 2ª Fase (Classificatória)
1ª Etapa – Os candidatos admitidos à 2ª Fase serão submetidos a uma
prova didática que poderá ser constituída de discussão da proposta
de disciplina ou de atividade pedagógica apresentada ou de aula
pública.
A bibliografia sobre o tema consta das ementas das disciplinas
“Análise e intervenção em situações de risco” e “Geografia da
Biosfera II”, que encontram-se em anexo a esse Edital.
2ª Etapa – Entrevista com os candidatos.
§ 1º - Na 1ª Fase, serão consideradas as seguintes qualificações do
candidato:
a) Titulação;
b) Pesquisas;
c) Experiência docente;
d) Experiência profissional na área;
e) Atualização no campo de sua especialização: pesquisas,
publicações, participação em congressos.
§ 2º - A classificação final dos candidatos será obtida pelo resultado
da análise das 02 (duas) Fases de avaliação.
§ 3º - Em caso de empate entre candidatos, serão observados os
seguintes critérios de desempate:
a) Titulação;
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b) Tempo de titulação;
c) Produção acadêmica;
d) Tempo de atividade no magistério superior;
e) Prevalecendo o empate, o voto de minerva será dado pelo
Presidente da Banca.
III - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Art. 6º - O Processo Seletivo obedecerá às etapas e datas a seguir:
a) Publicação do Edital: 23/11/2015. As inscrições serão feitas na
Secretaria da Faculdade de Ciências Sociais, sala S-20 das 9 às 19
horas, no período de 08 a 11/12/2015, ou mediante o envio da
documentação exigida via Sedex ou serviço similar. No caso do envio
por Sedex ou similar a documentação deverá chegar à PUC-SP até o
dia 11 de novembro de 2015, por conta e risco do candidato.
b) O processo seletivo será realizado no período de 14 a 16/12/2015,
segundo as seguintes datas:
-

O resultado da primeira Fase será divulgado dia 14 de dezembro
de 2015 a partir das 17 horas na secretaria da Faculdade de
Ciências Sociais, ou pelos telefones (11) 3670 8111/8337.

-

Entrevista no dia 15/12 a partir das 8:30 hs na sala S 24 – “Prédio
Velho” sido à rua Monte Alegre, nº 984, sendo os inscritos
chamados por ordem alfabética.

-

Prova didática no dia 16/12 a partir das 8:30 hs, na sala S 24 –
“Prédio Velho” sido à rua Monte Alegre, nº 984, sendo os inscritos
chamados por ordem alfabética.

c) O resultado do Processo Seletivo será publicado em 16/12/2015, à
partir das 17 horas, na secretaria da Faculdade de Ciências Sociais.
Parágrafo único: A seleção do candidato não garante a contratação do
professor que está adstrita à aprovação do Reitor e da Fundação São
Paulo - FUNDASP, nos termos dos Arts. 98 e 116 do Estatuto da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.
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IV - DA BANCA EXAMINADORA
Art. 7º - O Processo Seletivo será conduzido por uma Banca composta
por 03 (três) professores indicados pelo Departamento de Geografia. Os
membros da Banca após sua composição deverão definir seu presidente.
Parágrafo único: A Diretora e a Diretora adjunta da Faculdade de
Ciências Sociais são instância de recurso, como prevê o Art. 12 deste
Edital.
V - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
Art. 8º - O candidato selecionado será contratado por prazo
indeterminado, sem dedicação exclusiva, para compor quadro provisório
do Departamento de Geografia, tendo início o período probatório de 2
(dois) anos.
Art. 9º - A contratação será feita de acordo com o que prevê o art. 100 do
Estatuto da Universidade.
VI - DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO E DOS CANDIDATOS
REMANESCENTES
Art. 10º - O presente Processo Seletivo terá validade de 2 (dois) anos.
Art. 11º - Os candidatos remanescentes comporão uma lista de espera
por ordem de classificação e poderão ser convocados, no prazo de
validade da Seleção, para ocupar eventuais vagas ou para substituir
professores afastados por licença.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12º - Os candidatos selecionados deverão elaborar o seu plano
de trabalho em conjunto com a Chefia do Departamento e Coordenação
do curso de graduação por ocasião da contratação, com as propostas
relacionadas ao ensino, a pesquisa e a extensão.
Art. 13º - Não será admitido pedido de revisão de qualquer das Fases
do Processo Seletivo.
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Art. 14º - Os casos omissos serão decididos primeiramente pela Banca
Examinadora para o processamento da Seleção, podendo esta recorrer à
Direção da Faculdade e à Pró-Reitoria de Graduação em caso de dúvida.

São Paulo, 23 de novembro de 2015.

Prof.ª Dr.ª Mariza Romero
Diretora da Faculdade de Ciências Sociais
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ANEXO 1
Tema da prova didática será escolhido por sorteio, pela ordem de apresentação, entre 10 (dez)
títulos relacionados aos temas gerais: “Análise e intervenção em situações de risco” e
“Geografia da Biosfera”.
Disciplina: ANALISE E INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO
Semestre: 1º
Período: 7º
Núcleo responsável: AEB
Créditos: 4
Carga horária Total: 72 horas/aula sendo que 18 Dptos. Envolvidos: Geografia
horas serão dedicadas diretamente à execução de
trabalho no campo.
Ementa
Teorias, métodos e técnicas consagrados como procedimentos de análise e intervenção em situações de
risco, a partir do seu caráter territorial.
Objetivos
- Identificar as diferentes concepções sobre situação de risco
- Identificar e classificar as situações de risco a partir da sua dimensão territorial
- Refletir sobre mecanismos e instrumentos de análise das situações de risco
- Organizar e sistematizar elementos de análise com vistas a propostas de intervenção
Temas centrais
- Diferentes concepções de riscos. Diferentes concepções de análise
- Cartografia de riscos
- Estratégias de planejamento territorial frente às situações de risco
Bibliografia básica
AUGUSTO FILHO, O. 2001. Carta de risco de escorregamentos quantificada em ambiente de SIG como subsídio para
implantação de seguros em áreas urbanas: um ensaio em Caraguatatuba (SP). Rio Claro. 196p. Tese (Doutorado em
Geociências e Meio Ambiente) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista.
CARVALHO, C.S. Gerenciamento de riscos geotécnicos em encostas urbanas, uma proposta baseada na análise de
decisão. São Paulo, 1996. 192p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
CETESB – Termo de Referência para a Elaboração de Estudos de Análise de Riscos. São Paulo, 2000.
KUROIVA, J. Reducción de Desastres: Viviendo en armonía con la naturaleza. Lima, 2002.
MACEDO, E. S. de, AUGUSTO FILHO, O. 1998. Gerenciamento de riscos geológicos: uma resenha da base técnica
utilizada pela Divisão de Geologia do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Revista Universidade de
Guarulhos - Geociências, v. 3 n.6, p.49-57.

Disciplina: GEOGRAFIA DA BIOSFERA II
Semestre: 2º
Período: 8º
Núcleo responsável: AEB
Créditos: 4
Carga horária Total: 72 horas/aula
Dptos. Envolvidos: Geografia
Ementa
Identificação e cartografia dos principais mananciais de biodiversidade, com exame e indicação dos fatores
(físico-ambientais e humano-sociais) envolvidos na produção dessa geografia. Projeções e implicações
político-ambientais reveladas pela biogeografia contemporânea.
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Objetivos
- Conceituar e mapear a biodiversidade planetária;
- Identificar e caracterizar os territórios de megadiversidade, contextualizando-os na discussão política e
ambiental contemporânea;
- Refletir sobre os mecanismos de apropriação e utilização da biodiversidade remanescente: a questão
das patentes, da biopirataria e dos bancos de germoplasma;
- Examinar e discutir particularidades da biogeografia brasileira.
Temas centrais
- Estabelecer as convergências entre biodiversidades e sociodiversidades
- Relação e interação entre diversidade biológica e diversidade sócio-cultural
- Estruturas terrestres e distribuição da vida no planeta
- A questão da apropriação e transformação da biodiversidade: biotecnologia e a discussão das patentes
- Fundamentos biogeográficos da geografia política contemporânea
Bibliografia básica
BELLÉS, X. Supervivientes de la biodiversidad. Barcelona: Rubes, 1998.
CASTRO, M. D. Vida, La naturaleza em peligro. Madrid: Temas de Hoy, 2001.
GONÇALVES, C. W. P. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2001.
SANTOS, L. G. Politizar as novas tecnologias. São Paulo: Editora 34, 2003.
SHIVA, V. Monoculturas da mente/ Perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003.
WILSON, E. (Org.) Biodiversidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
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ANEXO 2

DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não
existe contra a minha pessoa, qualquer sentença condenatória transitada em
julgado na esfera criminal.

São Paulo,

de

de

_________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO 3

FICHA DE INSCRIÇÃO

À
Direção da Faculdade de Ciências Sociais

Eu,____________________________________________________________________
RG _________________________________, CPF ______________________________
E-mail__________________________________________________________________
Tel (___) ___________________________ Cel (___)____________________________,

venho requerer a minha inscrição no Processo Seletivo para a vaga de docente do
Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP.

São Paulo, _______ de _______________ de 2015.

______________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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