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UNOESTE – UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 
PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

SELEÇÃO DOCENTE 
EDITAL –01/2015 
 

A Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE - de Presidente Prudente (SP) comunica a abertura 
das inscrições ao Processo Seletivo de Docente Pesquisador para o Programa de Pós-Graduação em 
Educação – Mestrado – no período de 27 de maio a 15 de junho de 2015. 

 
 Requisitos mínimos exigidos: 

 Título de Doutor em Educação; 

  Avaliação do Currículo Lattes com ênfase no estudo da instituição educacional, conforme 
descrito na ementa da linha 1, e produção intelectual significativa relacionada à temática da 
Educação. 

 
 Documentos necessários para inscrição de candidatos: 

 Diploma ou Ata de Defesa de Doutorado em Educação, conforme exigências legais (cópias); 

  Currículo Lattes atualizado (5 cópias dos últimos 5 anos, sendo apenas uma documentada); 

  Plano de Ensino que explicite uma proposta de disciplina a ser oferecida na Linha de Pesquisa 1 
do Programa de Pós Graduação em Educação *(5 cópias); 

 Proposta de Projeto de Pesquisa vinculada à área de concentração e da Linha de Pesquisa 1: 
Instituição Educacional: Organização e Gestão* (5 cópias); 

 Documentos pessoais: RG e CPF (cópias); 

 Formalização da inscrição por requerimento dirigido à Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Educação com indicação de meios de contato: endereço, telefones, e-mail. 

 
Observações: 
Os documentos deverão ser entregues pessoalmente ou enviados por correio, via Sedex, para a 
Secretaria do Programa. 
 

 Etapas do processo de seleção: 

 1ª etapa eliminatória 
Avaliação da documentação comprobatória e do Currículo Lattes; 

 2ª etapa classificatória 
Apresentação da Proposta da Pesquisa, Plano de Ensino e Entrevista. 
 

 Condições para contratação: 
Regime de trabalho: CLT 40h semanais, sendo 30h de atividades de ensino, pesquisa e 
orientação no PPGE e 10h em cursos de Graduação da UNOESTE. 
 

 Resultado final 
Será divulgado em 29 de junho de 2015 no site do Programa de Pós Graduação, Mestrado em 
Educação, da UNOESTE. 
 

 Cronograma 

Atividades DATAS 

Entrega de documentos 27/05 a 15/06/2015 

Convocação dos candidatos para a 2ª etapa 18/06/2015 

2ª etapa: Apresentação da Proposta de Pesquisa, 
Plano de Ensino e Entrevista. 

22/06 a 26/06/2015 

Divulgação do resultado final 29/06/2015 

 
Endereço para correspondência: 
e-mail: mestradoeducacao@unoeste.br 
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste – Mestrado em Educação 
Campus II, Bloco B2 – Secretaria sala 205 
Rodovia Raposo Tavares, km 572 - Bairro Limoeiro 
Presidente Prudente – SP - CEP 19067-175 
 
 



Área de concentração do Mestrado: Instituição Educacional e Formação do Educador  
 
- Linha de Pesquisa 1 – Instituição Educacional: Organização e Gestão 
 
* Esta linha de pesquisa abrange investigações sobre a instituição educacional como organização intermediária ou de 

nível "meso", considerando seus aspectos filosóficos, políticos, sociais, psicossociais, culturais e gestionários, dentro de 
um contexto de complexidade da sociedade, do saber e da educação. Temáticas da linha: Filosofia e organização e 
gestão educacional; filosofia e liderança educacional; sociologia e organização educacional; políticas públicas de 
educação e instituição educacional; projeto educativo e instituição educacional; gestão e instituição educacional; 
planejamento e instituição educacional; avaliação e instituição educacional; psicologia social e organização educacional; 
antropologia e organização educacional. 


