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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

EDITAL Nº 05/2021 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE  

 

A Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade Vila Velha-UVV torna público a todos 

os interessados a abertura de inscrição para o Processo de Seleção Docente, visando o credenciamento de 

Professor Doutor para desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas vagas e nos termos a 

seguir estabelecidos. As inscrições podem ser realizadas no período de 03 a 14 de dezembro de 2021. 

 

DA VAGA 

A seleção visa o preenchimento de 1 (uma) vaga para atuação na graduação e pós-graduação, no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSEG) e para atuação concomitante no curso de 

Graduação em Psicologia nas disciplinas Estágio Específico I, Estágio Básico II e Serviço de Orientação ao 

Aluno, em um total de 20 horas. 

 

1. Pré-requisitos: 

Graduação em Psicologia e Doutorado em Psicologia com pesquisa relacionada à área de Segurança Pública 

Publicação qualificada na área de concentração do programa condizente com o cargo de Professor Titular do 

Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, a saber: no mínimo 3 (três) publicações em periódico 

científico na Área de Interdisciplinar ou em outra área específica, com temática relacionada à Segurança 

Pública, nos estratos A1, A2, B1, B2,  nos últimos 3 anos, conforme classificação de periódicos vigente. 

 

 Serão valorizados na análise dos currículos artigos científicos em revistas qualificadas que estejam no 

prelo, com previsão de publicação prevista para os anos de 2021 ou 2022 e devidamente comprovados. 

Será considerada como comprovação de produção qualificada, além da publicação em si, o aceite da 

publicação pelos editores da revista, devidamente registrado no currículo lattes; 

 O Qualis preliminar 2019 também será utilizado para análise das publicações, prevalecendo a maior 

pontuação. 



 

2. Perfil do Candidato: 

O(A) candidato(a) deverá ser Psicólogo(a) com experiência em pesquisa e atuação em áreas ligadas à 

Segurança Pública, tais como violências diversas, adolescente em conflito com a lei, processos de 

reinserção social de egressos do sistema prisional, impactos da restrição de liberdade, feminicídios, 

comportamento criminoso, saúde mental de profissionais da Segurança Pública, dentre outras correlatas.  

Apresentar produção intelectual qualificada e compatível com a vaga, considerando os últimos 3 anos, 

além de currículo com competência para atuar na área de concentração do Programa de Pós-Graduação 

em Segurança Pública e suas respectivas linhas de pesquisa. 

3.  Atuação prevista na Instituição: 

Atividades de ensino na graduação, presenciais ou a distância, em cursos da UVV. 

Atividades de ensino, pesquisa, extensão e orientação no PPGSEG. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

4. A solicitação de inscrição será feita exclusivamente por email, por meio do endereço pesquisa@uvv.br. No 

email, deve ser enviado o link para acesso ao CV Lattes atualizado do(a) candidato(a) e cópia da tese em 

formato pdf. 

5. A confirmação do recebimento da solicitação de inscrição será enviada para o e-mail do candidato até o 

dia 14 de dezembro de 2021 pela Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da 

Universidade Vila Velha. Findo este prazo, o(a) candidato(a) que não receber a confirmação da sua inscrição 

deverá entrar em contato por meio do endereço pesquisa@uvv.br. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 6. O Processo de Seleção será conduzido por uma Banca Examinadora que será supervisionada em conjunto 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão e pela Coordenação da Graduação em Psicologia. 

 7. O Processo de Seleção será composto pelas seguintes etapas:  

Tipos de prova: Prova de Títulos, Prova de Desempenho Didático com caráter eliminatório. 

Etapa 1: Prova de Títulos: Avaliação de Currículo;  

Caberá ao candidato apresentar, até a data de realização da primeira etapa de seleção, os comprovantes de 

publicação qualificada. 

Etapa 2: Prova Didática e prática (Caráter classificatório e eliminatório).  

Prova Didática:  Aula expositiva (50 minutos), em nível de graduação, contemplando tema interdisciplinar que 

uma Psicologia e Segurança Pública. 
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DO RESULTADO  

 8. A lista dos candidatos aprovados e suplentes no Processo de Seleção Docente será divulgada até o dia 

20 de dezembro de 2021, no site da UVV (www.uvv.br) e/ou do PPGSEG (https://uvv.br/ensino-

presencial/mestrado/seguranca-publica ).  

  

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

9. As etapas do Processo de Seleção serão realizadas conforme o cronograma apresentado do Quadro 

abaixo. Todas as etapas, facultada a Etapa 2, serão realizadas na Universidade Vila Velha, Campus Boa 

Vista, localizada na Av. Comissário José Dantas de Melo, nº 21, Bairro Boa Vista, Vila Velha-ES, CEP 29.102-

920. 

 

Etapa Data Local/Divulgação 

Inscrições 02 a 14/12/2021 Por e-mail (pesquisa@uvv.br) 

Deferimento das Inscrições Até 14/12/2021 Por e-mail (pesquisa@uvv.br) 

Prova de Títulos 15/12/2021  Avaliação interna 

Prova didática 16/12/2021 
(Link de acesso enviado por e-

mail aos candidatos) 

Entrevista e defesa do projeto de 

pesquisa 
17/12/2021 Presencial 

Resultado 20/12/2021 Divulgação no website da UVV 

 

DO CREDENCIAMENTO 

10. O credenciamento dos candidatos convocados se iniciará a partir de 01 de fevereiro de 2022. A carga 

horária do candidato credenciado será de 30 horas semanais, distribuídas entre aulas nos cursos de 

graduação e no respectivo Programa de Pós-Graduação, orientação de alunos, atividades de pesquisa, 

extensão e administrativas. 

11. O valor da remuneração mensal bruta do Professor Doutor, com carga horária de 30 horas semanais, é 

de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais).  

12. Após o período de 06 (seis) meses do credenciamento, a carga horária poderá ser aumentada para 40 

horas semanais, de acordo com a disponibilidade de aulas e orientação de alunos na Instituição. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13. Mais informações a respeito do Processo de Seleção e do perfil profissional desejado para as vagas deste 

Edital poderão ser obtidas por telefone na Secretaria dos Programas de Pós-Graduação (27 3421-2137) ou 

junto à Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu (pesquisa@uvv.br), de segunda a 

sexta-feira nos horários de 09 às 21h. 

http://www.uvv.br/
https://uvv.br/ensino-presencial/mestrado/seguranca-publica
https://uvv.br/ensino-presencial/mestrado/seguranca-publica
mailto:pesquisa@uvv.br
mailto:pesquisa@uvv.br
mailto:pesquisa@uvv.br


 

 

14. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no sitio eletrônico desta IES na Internet (www.uvv.br). 

 

 

DENISE COUTINHO ENDRINGER 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Universidade Vila Velha 
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