MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Processo Seletivo Simplificado para
Professor Substituto do Departamento de Filosofia – Área de Filosofia
INFORMAÇÕES GERAIS
1 – Vagas:
Serão ofertadas duas vagas para a área de Filosofia, em regime de 40 horas.
2 – Inscrição:
Período: 23 a 26 de julho de 2012. Horário: das 8h às 11h30, e das 14h00 às 17h30.
Local: Secretaria do Departamento de Filosofia – CCHLA, sala 703.
Documentos:
a) Carteira de Identidade;
b) Comprovante de titulação;
c) Comprovante de quitação com as obrigações militares (sexo masculino);
d) Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
e) Requerimento padronizado de inscrição;
f) Curriculum Vitae documentado;
g) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição.
Observação: para os itens (a-d) acima, o candidato deverá entregar a cópia e apresentar o original do respectivo documento
no ato da inscrição.
3 - Seleção:
O processo seletivo constará de prova didática (aula) e de títulos (análise de currículo),
3.1 - Calendário
27/07 – Homologação e divulgação das inscrições e dos horários dos sorteios dos pontos para a prova didática.
30/07 – Sorteios dos pontos e divulgação do calendário da prova didática, às 8h30.
31/07 – 01/08 – Realização das provas didáticas.
* – A prova de títulos não requer a presença do candidato e será realizada em horário conveniente entre 30/07 e 01/08.
02/08 – Divulgação do resultado final do processo de seleção.
3.2 – Local de prova: Setor de Aulas II, Sala C1
3.3 – Temas para a Prova Didática
Temas para a Prova
1. Aristóteles - ética e virtude
2. Descartes - o problema da certeza e o cogito
3. Rousseau - o contrato social
4. Kant - o imperativo categórico
5. Sartre - o existencialismo é um humanismo
6. Adorno - a indústria cultural
Observação: O plano de aula é item obrigatório da prova didática, devendo o candidato entregar uma cópia a cada examinador,
antes do início da prova, sob pena de eliminação do processo seletivo.
4 – Comissão de seleção: Profa. Dra. Maria Cristina Longo Cardoso Dias (presidente da comissão), Prof. Dr. Bruno
Rafaelo Lopes Vaz (membro titular), Prof. Dr. Eduardo Aníbal Pellejero (membro titular) e Profa. Dra. Fernanda Machado de
Bulhões (membro suplente).
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