
Chamada Pública Seleção de candidatos a Professor Visitante na

UNIFESP – Campus São José dos Campos – Área de Humanas

O Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em

São José dos Campos torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos

a Professor Visitante na área de Humanas (1 vaga). 

Objetivo

Contribuir com a expansão científica e acadêmica do ICT/UNIFESP de São José dos Campos.

Quem pode participar 

Professores com doutorado a mais de 2 anos. Além disso, o candidato deve ter sido docente

e pesquisador de reconhecida competência em sua área e ter produção científica relevante,

notadamente nos últimos cinco anos.

O detalhamento do perfil e os requisitos adicionais do docente desejado estão no anexo I.

Benefícios

Aos professores selecionados serão oferecidos salários compatíveis com seu nível científico e

acadêmico, tendo como base o plano de carreira da UNIFESP para regime de trabalho de 40

horas semanais, sem dedicação exclusiva. Os contratos serão de um ano, podendo, a critério

Institucional, haver prorrogação por mais um ano. 

Como se inscrever

Enviar plano de trabalho para um período de dois anos e currículo lattes atualizado para

diretoria.sjc@unifesp.br. 

Cronograma

Período de inscrição dos candidatos junto ao ICT: de 07 a 27 de ABRIL de 2015. 



A data para entrevista e avaliação didática será divulgada a partir de 28 de ABRIL de 2015.

Divulgação do resultado da seleção interna do ICT: a partir de 29 de ABRIL de 2015.

Mais informações: http://www.unifesp.br/campus/sjc/ ou diretoria.sjc@unifesp.br

ANEXO I- Detalhamento do perfil e requisitos adicionais do docente

desejado para a área de humanas

Perfil:  Graduação OU pós graduação em ciências humanidades, ciências sociais ou ciências

sociais aplicadas. Requisitos adicionais:   Memorial documentado. Conhecimento do Projeto

Político Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Estar preparado para entrevista

e aula num dos seguintes pontos (livre escolha): Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) como

campo científico; CTS no Brasil  e América Latina; Inovação e Empreendedorismo; Política

Científica  e Tecnológica – aspectos conceituais;  PC&T no Brasil;  PC&T na América  Latina;

Advento da CTSA; CTSA e Educação Científica.


