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RESUMO 

 

Esta pesquisa integra as propostas do GRPesq Práticas de linguagem, trabalho e formação 

docente (UFF, CNPq, 2009) e tem como objetivo dar visibilidade as singularidades 

presentes e/ou ausentes, na materialidade linguística, que permeiam as práticas de 

selecionar docentes substitutos e efetivos para o exercício da carreira do Magistério 

Federal do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) na área de Português/Espanhol 

do CEFET/RJ campus Valença por meio de uma reflexão acadêmica que se origina em um 

relato de experiência, que atravessam dois Editais que me autorizam a (não) atuar nessa 

conjuntura, sendo um de Processo Seletivo Simplificado (2017) e outro de Concurso 

Público (2019), incluindo as leis que os regem, seus anexos, formulários e conteúdos 

programáticos. Desta forma, a metodologia sócio histórica (FREITAS, 2003) evidencia 

um caminho significativo para uma visão humana da construção do conhecimento deste 

gênero do discurso (BAKHTIN, 2016) que estabelece as diretrizes para a realização do 

concurso público (CALDAS, 2019), por meio de um discurso jurídico, com base nas leis 

que o regem (GIORGI, 2005). Para análise dessa prática discursiva (FOUCAULT, 2019 

[1969]), que possibilita a admissão do professor candidato à docência no funcionalismo 

público, seguimos a fundamentação teórica advinda da Análise do Discurso de base 

enunciativa (MAINGUENEAU, 1997,2005), considerando a singularidade de cada 

enunciado como um acontecimento discursivo (FOUCAULT, 2019 [1969]),em diálogo 

com a Ergologia (SCHWARTZ, 2000), visto que a proposta referida direciona-se para a 

análise de discursos que circulam sobre o trabalho (ROCHA, DAHER, SANT´ANNA, 

2002) através da língua em uso.  Como linguista, professora da referida área na rede 

pública, pesquisadora e candidata dos concursos mencionados, acredito ser de 

fundamental importância que o processo de seleção seja um ato ético (DAHER; 

SANT´ANNA, 2016) e considere que o docente deve conhecer sua futura realidade de 

trabalho para exercer tal função. Ao observar a relação poder-saber, proposta por Foucault 

(2012), identificou-se, por meio de possibilidades de dizer, intertextualidades, 

interdiscursividades (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012) e silenciamentos, que 

nos apontam uma abordagem do trabalho docente posta em segundo plano e um 

apagamento das demandas e peculiaridade locais/regionais em nosso corpus de análise, o 

que dificulta a escolha de um profissional preparado para atuar naquele contexto, a fim de 

idealizar projetos vinculados à história, a cultura, a comunidade e a economia da 

localidade de seus alunos e de sua população. Esperamos que essa dissertação possa 

fomentar o diálogo entre a universidade, a Instituição CEFET/RJ e os (futuros) candidatos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso, Edital de Concurso Público, Seleção docente, 

Rede federal, Português/Espanhol.  

 

 

 



 

 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación integra las propuestas del GRPesq Práticas de linguagem, trabalho e 

formação docente (UFF, CNPq, 2009) y tiene como objetivo visibilizar las singularidades 

presentes y/o ausentes, en la materialidad lingüística, que permean las prácticas de 

selección de docentes sustitutos y efectivos para el ejercicio de la carrera del Magistério 

Federal do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) en el área de Portugués/Español 

del CEFET/RJ campus Valença, a través de una reflexión académica que tiene origen en 

un relato de experiencia, que cruzan dos convocatorias que me autorizan a (no) actuar en 

dicha instancia, siendo una de Processo Seletivo Simplificado (2017) y otra de Concurso 

Público (2019), incluyendo las leyes que los rigen, sus adjuntos, formulario y contenidos 

programáticos. De ese modo, la metodologia sociohistórica (FREITAS, 2003) evidencia 

un camino significativo hacia una visión humana de la construcción del conocimiento de 

ese género del discurso (BAKHTIN, 2016) que establece las directrices para la realización 

del concurso público (CALDAS, 2019), por medio de un discurso jurídico, con base en las 

leyes que lo rigen (GIORGI, 2005). Para el análisis de esa práctica discursiva 

(FOUCAULT, 1969), que posibilita la admisión del profesor candidato a la docencia en el 

funcionalismo público, seguimos la fundamentación teórica advenida del Análisis del 

Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997,2005), considerando la 

singularidad de cada enunciado como un acontecimiento discursivo (FOUCAULT, 2019 

[1969]), en diálogo con la Ergología (SCHWARTZ, 2000), ya que la propuesta referida 

dirige al análisis de discursos que circulan sobre el trabajo (ROCHA, DAHER, 

SANT´ANNA, 2002) a través de la lengua en uso.  Como lingüista, profesora de la 

referida área en la red pública, investigadora y candidata de los concursos mencionados, 

creo que es fundamental e importante que el proceso de selección sea un hecho ético 

(DAHER; SANT´ANNA, 2016) y considere que el docente debe conocer su futura 

realidad de trabajo para ejercerlo de la mejor manera. Observando la relación poder-saber, 

propuesta por Foucault (2012), se identificó, por medio de posibilidades de decir, 

intertextualidades, interdiscursividades (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012) y 

silenciamientos, que nos señalan un abordaje del trabajo docente puesto en segundo plan y 

un apagamiento de las demandas y peculiaridades locales/regionales en nuestro córpus de 

análisis; lo que dificulta la elección de un profesional preparado para actuar en aquel 

contexto, a fin de idealizar proyectos vinculados a la historia, la cultura, la comunidad y la 

economía de la localidad de sus alumnos y de su población. Esperamos que esa disertación 

fomente el diálogo entre la universidad, la Institución CEFET/RJ y los (futuros) 

candidatos. 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis del discurso, Convocatoria de Concurso Público, 

Selección docente, Red federal, Portugués/Español.  

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This research includes proposals from GRPesq Language Practices, Work and Teacher 

Training (UFF, CNPq, 2009) and aims to give visibility to the existing and/or absent 

singularities in linguistic materiality which permeate the practices of selecting substitute 

and effective teachers for the professional practice of the Federal Teaching of Basic 

Education, Technical and Technological Education (EBTT) in the Portuguese/Spanish 

area from CEFET/RJ – campus Valença through an academic reflection that originates 

from an experience report that goes through two Public notices that authorize (not) to act 

in this juncture, one from the Simplified Selective Process (2017) and the other from 

Public Tender (2019), including the laws that govern them, their attachments and program 

contents.   

Thus, the socio-historical methodology (FREITAS, 2003) evince a significant path for a 

human vision of the construction of knowledge in this speech genre (BAKHTIN, 2016) 

that establishes the guidelines for carrying out the Public Tender (CALDAS, 2019), 

through a legal discourse based on the laws that govern it (GIORGI, 2005). 

For the analysis of this discourse practice (FOUCAULT, 2019 [1969]), which allows the 

admission of the candidate teacher for teaching in the civil service, we follow the 

theoretical basis arising from the Enunciative Discourse Analysis (MAINGUENEAU, 

1997,2005), considering the singularity from each statement as a discursive event 

(FOUCAULT, 2019 [1969]), in dialogue with Ergology (SCHWARTZ, 2000), since the 

referred proposal is directed to the discourse analysis that circulate about the work 

(ROCHA, DAHER, SANT´ANNA, 2002) through the language in use. As a linguistic, a 

teacher in the referred field of public education, researcher and candidate from the 

aforementioned tenders, I believe it is fundamentally important that the selection process 

is an ethical act (DAHER; SANT´ANNA, 2016) and considers that the teachers must 

know their future reality of work to perform this function. When observing the 

Power/knowledge relationship proposed by Foucault (2012), it was identified through the 

possibilities of saying, intertextualities, interdiscursivities (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2012) and silences, which point us to an approach of teaching work 

placed in second plan and an erasure of local/regional demands in our analysis corpus, 

which makes it difficult to choose a professional prepared to work in that context, in order 

to idealize projects linked to the history, culture, community and economy of the location 

of its students and its population. We hope this dissertation can encourage the dialogue 

between the university, the CEFET/RJ institution and the (future) candidates.  

 

KEY WORDKS: Speech Analysis, Public Tender Notice, Teacher Selection, Federal 

Education System, Portuguese/Spanish.  
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INTRODUÇÃO 

Mesmo assim, ao perigo indiferente, 

Cena vez, um Coroado -— alma guiada 

Por Tupan, como cria tôda gente 

Faz daquêle covil sua morada. 

Louco talvez, talvez um suicida 

                                                      Cansado dos rigores desta vida! 

                                                            Cova da onça, Arnaldo Nunes (11-16) 

 

 

As memórias e as singularidades que atravessam Valença 

 

Composta por áreas rurais alternadas com pequenos espaços urbanos, partindo do 

Rio de Janeiro, a estrada que nos leva de Barra do Piraí à Valença, trecho da rodovia RJ 

145, conta com fazendas, lojas de laticínios, indústrias e universidade nas suas margens ou 

em proximidades dessas. E já nos antecipa uma impressão que pode ser confirmada ao 

desembarcar na rodoviária intermunicipal, situada na antiga estação ferroviária: Valença é 

uma cidade bucólica, com muitas histórias para desvendar.   

Fascinada pela pujante trajetória do município, busco, com o auxílio de olhares 

diferenciados de livros e pesquisas acadêmicas
1
 com temáticas que envolvem a cidade, 

narrar, de forma breve, algumas de suas raízes no texto Valença: a ―princesinha‖ da Serra 

Fluminense, disponível no Apêndice.  Durante este percurso, utilizo desenhos e imagens 

de historiadores e memorialistas assim como fotografias, advindas da minha estadia como 

moradora valenciana por dois anos, que integram o meu acervo pessoal.  

Após recorrer a essas memórias, ao desembarcar na rodoviária de Valença, você, 

leitor/a, compreenderá, ao observar um enorme painel que mostra aos que ali chegam à 

opulenta história dessa cidade que, a partir dos caminhos abertos para ligar o Rio de 

Janeiro ao sul de Minas Gerais, dinamizou a região. E, assim, a história de Valença 

seguirá sendo contada e recontada de diversas formas por diferentes sujeitos. 

Antes de prosseguir, saliento que o Processo Seletivo Simplificado para 

contratação de docente substituto constitui o meu portal de ingresso, pela primeira vez, ao 

município e, nesta pesquisa, este se institui como meu ponto de partida.  

                                                             
1
 Como a dissertação ―O índio virou pó de café?‖ de Marcelo Lemos, desenvolvida na do Universidade 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ – em 2004; a dissertação ―Colégio Sagrado Coração de Jesus: missão 

pedagógica, social e religiosa em Valença‖ de Christiane Silva, desenvolvida na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – UFRJ – em 2012; o artigo ―Valença: dos Caminhos de Comércio à Indústria‖, de Théo 

Piñero, publicado na Revista Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, em 2015; entre outros. 
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A prática de seleção docente: refletir e relatar 

 

Essa dissertação se constitui de um misto de relato de uma experiência própria que 

me conduz a uma reflexão acadêmica de Mestrado sobre a prática estabelecida de 

selecionar docentes substitutos e efetivos da área de Português/Espanhol do CEFET/RJ 

campus Valença. Ao mesmo tempo, integra a busca e, em consequência, as propostas do 

grupo de pesquisa a que pertenço, a saber, Práticas de linguagem, trabalho e formação 

docente (UFF, CNPq, 2009), no qual as pesquisas possuem, em comum, o compromisso 

de desenvolver uma articulação entre saberes das áreas dos estudos da linguagem e das 

ciências do trabalho, promovendo um diálogo possível entre os campos da formação 

acadêmica e da prática profissional docente, a fim de desnaturalizar práticas sociais. Esse 

grupo, por sua vez, relaciona-se à pesquisa de sua líder, Prof.ª Dr.ª Del Carmen Daher, 

intitulada ―Formações discursivas no contexto das atuais políticas educacionais: reformas 

e trabalho docente‖ (CNPq PQ 2017-2020) e ao GT da Anpoll ―Discurso, Trabalho e 

Ética‖ e a pesquisa de suas ―Formações discursivas no contexto das atuais políticas 

educacionais: reformas e trabalho docente‖ (CNPq PQ 2017-2020). 

Ressalto que, ao longo da dissertação, meu olhar e meu lugar de fala se modificam, 

por estarem atravessados por três vivências distintas e singulares que se entrecruzam em 

algumas partes. O primeiro condiz com um olhar do desconhecedor, de uma docente 

candidata carioca, que realiza o Processo Seletivo Simplificado (edital nº 001/2017) e é 

aprovada e classificada para atuar como professora do CEFET/RJ campus Valença; o 

segundo corresponde a um lugar de fala de professora EBTT substituta de Língua 

Portuguesa / Espanhola do CEFET/RJ campus Valença ocupado durante dois anos (2017 a 

2019) e que nos meses finais do contrato realiza o Concurso Público (edital nº 02/2019) 

para seleção de professor/a efetivo/a da área em seu campus de atuação; o terceiro é um 

lugar de docente candidata que busca compor o Quadro Permanente do Magistério Federal 

da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no mesmo campus, após 

experienciar o cargo e possuir conhecimento do contexto em que se inseriu, que é 

aprovada, mas não é classificada dentro do número de vagas.   

Esses três momentos ímpares se originam por meio de dois textos institucionais 

que me autorizam a (não) atuar como docente substituta / efetiva de Língua Portuguesa / 
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Espanhola nessa conjuntura, a saber, Edital CEFET/RJ nº 001/2017, de 09 de janeiro de 

2017 (anexo VI), e Edital CEFET/RJ nº 02/2019, de 04 de janeiro de 2019 (anexo VII).  

Logo, por identificar que os editais citados somados aos conteúdos programáticos 

do Concurso Público destinado a selecionar candidatos para provimento em caráter 

efetivo, discorrem sobre o trabalho docente. Sendo o concurso público/ processo seletivo a 

porta de entrada para o exercício da profissão, compreendo como necessárias as reflexões 

sobre a relação linguagem/trabalho para a recuperação dos sentidos que se inscrevem na 

materialidade discursiva analisada, possibilitando um melhor entendimento da 

organização da prática do trabalho docente.  

Dessa forma, acredito que refletir, analisar, criticar e descortinar, de forma 

construtiva, essa instituição, seja uma forma de brindar essa vivência e retribuir os 

aprendizados que obtive ao atuar como professora substituta nesse Centro, onde tive 

experiências essenciais para o meu amadurecimento profissional e pessoal. Além disso, é 

uma maneira de colaborar para a sua manutenção como uma instituição de excelência, 

pública, gratuita, democrática e de qualidade.  

Essa dissertação pretende somar forças a outras pesquisas que analisam a 

conjuntura educacional pública atual, respeitando a diversidade das escolas brasileiras, 

como a tese de doutorado de Alice Moraes, intitulada ―Base Nacional Comum para 

quê/quem?‖ 
2
 (2019), que mostra a inserção de um discurso privatista que preza pela 

padronização curricular e se contrapõe a posicionamentos que buscam defender a 

autonomia da comunidade escolar com atenção a suas necessidades e singularidades.  

Ainda que as ações de políticas públicas não considerem ou limitem os 

conhecimentos advindos da vivência dos docentes da Educação Básica, assim como as 

investigações acadêmicas produzidas na área, muitas vezes por professores/as 

pesquisadores/as (atores que conhecem bem o ―chão da escola‖), nós devemos nos 

posicionar e ocupar nosso espaço de forma crítica nos debates com a sociedade, com os/as 

governantes e as práticas adotadas, a fim de ultrapassar a simples reflexão. Afinal, ser 

docente é viver atravessado por inquietações que permeiam nosso cotidiano.  

Em outras palavras, é não se conformar com o dito ou o naturalizado de forma a 

aceitar o determinado sem questioná-lo. É preciso olhar a(s) ausência(s) e não apenas o 

que está posto e para estas (ausências) que este trabalho se volta.  

                                                             
2
 A pesquisa ―Base Nacional Comum para quê/quem? Uma cartografia de conflitos discursivos na produção 

de um currículo oficial‖, de Alice Moraes, orientada pela Prof.ª Del Carmen Daher compõe um conjunto de 

investigações com as quais este trabalho dialoga, por integrarmos o Grupo de Pesquisa Práticas de 

Linguagem, trabalho e formação docente, do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Estudos de Linguagem 

da UFF.  



22 

 

 
 

Para ministrar aulas na regência de uma disciplina nas escolas e instituições 

públicas do país, o docente precisa ser aprovado em um concurso público ou em um 

processo seletivo composto ―de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei‖ (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988, cap. VII, art. 37, inciso II).  Entretanto, antes de realizar essas etapas 

avaliativas, o docente candidato precisa aderir às regras gerais e orientações presentes nos 

editais, visto que esses ―estabelecem todas as diretrizes que norteiam a realização do 

concurso público‖ (CALDAS, 2019, p.80) de forma análoga a um contrato, ―cujas 

cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado e devem ser cumpridas por ambas as 

partes – Estado/candidato –, a partir do momento em que são aceitas‖ (GIORGI, 2007, 

p.3-4). Assim, esse gênero faz uso de um discurso jurídico, visto que ―pressupõe a 

homogeneidade do lugar do qual se enuncia, o lugar da lei‖ (GIORGI, 2005, p.43).  

Se o edital é o gênero do discurso (BAKHTIN, 2016) estabilizado na esfera de 

atividade da prática social do concurso público (CALDAS, 2019), se há singularidade em 

cada enunciado como um acontecimento discursivo produzido (FOUCAULT, 2019 

[1969], p.35) em uma situação sócio histórica específica e, se é notório que selecionar um 

docente para atuar em um determinado campus de uma instituição exige uma vocação 

específica que atenda às necessidades desse espaço ímpar, busco compreender que 

singularidades permeiam esses processos de seleção, referentes aos editais CEFET/RJ nº 

001/2017 e nº 02/2019, que difere de qualquer outra realidade, ainda que seja de uma 

mesma instituição, localizada em outro espaço físico ou com outra disposição ou objetivo. 

Em outras palavras, busco, nesta pesquisa, compreender as singularidades presentes e/ou 

ausentes nessas materialidades discursivas, a fim de identificar ―que singular existência é 

esta, que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte?‖ (FOUCAULT, 2019 

[1969], p.34).  

A relevância desta pesquisa se dá ao observar a seleção de professores como um 

ato ético, no que concerne à coerência entre o compromisso assumido perante o edital e os 

caminhos percorridos para cumprir essa obrigação (DAHER; SANT´ANNA, 2016).  

Além disso, a formação acadêmica do docente e as práticas de seleção desse 

profissional não costumam ser muito estudadas, conforme nos mostra Daher (2014, 

p.308): ―A ‗avaliação da avaliação‘ parece não interessar nem às instituições que realizam 

concurso público, nem à comunidade em geral (que se submete a esses processos), menos 

ainda à comunidade acadêmica‖.   
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Em função dos limites do texto de uma dissertação e da duração de um curso de 

mestrado, apresento algumas considerações baseadas em um recorte de análise como 

forma de propor e dar visibilidade a essa discussão que não pretende alcançar conclusões 

fechadas ou verdades absolutas. 

Sendo assim, a seleção pública de docentes efetivos e substitutos para o exercício 

da carreira do Magistério Federal do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) na 

área de Português/Espanhol do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca (CEFET/RJ) campus Valença é o foco deste estudo, no qual lanço um olhar às 

redes discursivas que permeiam os gêneros do discurso vinculados a tais práticas. O 

corpus contempla o edital do Concurso Público (Edital nº 02/2019, de 04 de janeiro de 

2019) e cotejamos com enunciados do edital de Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 

001/2017, de 09 de janeiro de 2017) para o mesmo cargo e campus, incluindo as leis que 

os regem, seus anexos, formulários e conteúdos programáticos. 

A prioridade pelo edital do Concurso Público (anexo VII) em detrimento do 

Processo Seletivo (anexo VI) se dá pelo fato do docente efetivo fazer parte do quadro 

permanente da Instituição, podendo atuar nessa por até trinta anos (ou mais) da sua vida. 

Já o/a professor/a substituto/a atua nesse ambiente de ensino por um período máximo de 

dois anos e fica proibido de assumir um novo contrato no magistério federal nos dois anos 

subsequentes após o fim do anterior. . 

A escolha temática justifica-se por ampliar a discussão de um processo complexo e 

dar continuidade tanto às pesquisas do GRPesq Práticas de linguagem, trabalho e 

formação docente (UFF, CNPq, 2009) quanto às produções científicas já desenvolvidas 

sobre o tema, como: a Dissertação de Mestrado ―Interlocução  seletiva:  análise  de  provas  

para seleção  de  docentes – A  construção  do  perfil do  profissional professor‖ (2003) de 

Renata Moutinho Vivoni; a Dissertação de Mestrado ―Seleção para a rede pública estadual 

de ensino: o que se espera do professor de língua estrangeira?‖ (2005) de Maria Cristina 

Giorgi; a Tese de Doutorado em Linguística Aplicada de Fábio Sampaio de Almeida, 

intitulada ―Uma docente em prova de seleção: entextualizações de performances corpóreo-

discursivas‖ (2014) e a Tese de Doutorado em Estudos de Linguagem de Bárbara Caldas, 

denominada ―Política Linguística nos editais e nas provas de concurso público para a 

docência em Língua Espanhola‖ (2019). Ao mesmo tempo, esta pesquisa também 

encontra motivação pessoal da minha própria prática docente.  

Como linguista, professora de língua espanhola como língua estrangeira na rede 

estadual do Rio de Janeiro, ex-professora substituta de língua portuguesa e língua 
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espanhola do CEFET/RJ campus Valença, pesquisadora e candidata recorrente de 

concursos da Rede Federal, incluindo os dos editais mencionados, acredito ser 

fundamental que o processo de seleção adeque as disposições do certame a fim de 

encontrar o perfil mais compatível para aquela comunidade, sem desconsiderar os 

conhecimentos relacionados à sua especialidade para exercer tal função. 

Ao observar a relação poder-saber discorrida por Foucault (2012, p.179), no qual 

―o exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa 

forma de exercício do poder‖, esperamos identificar, por meio de uma abordagem 

discursiva,  marca na materialidade linguística por meio de possibilidades de dizer, 

intertextualidades, interdiscursividades (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, 

p.286-289) e silenciamentos, de modo a contribuir para o diálogo entre a universidade, a 

Instituição CEFET/RJ e os (futuros) candidatos/docentes. 

Para a discussão de tais práticas sociais que possibilitam o ingresso do candidato 

ao funcionalismo público, trilharemos o caminho com o aporte teórico advindo da Análise 

do Discurso (AD) de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997, 2005) e com o auxílio de 

conceitos advindos da Ergologia (SCHWARTZ, 2000), considerando que o projeto 

direciona-se para a análise de discursos que circulam sobre o trabalho (ROCHA, DAHER, 

SANT´ANNA, 2002) e para o seu exercício, através da língua em uso.  

Considerando que o trabalho do linguista aplicado pode intervir sobre e para o 

social, a perspectiva metodológica sócio histórica evidencia um caminho significativo para 

uma visão humana da construção do conhecimento (FREITAS, 2003) neste trabalho que 

possui como objetivos específicos: a) efetuar um levantamento da instituição dos 

concursos públicos no Brasil, especialmente para professores; b) Apresentar o contexto 

social e histórico da cidade e do campus Valença do CEFET/RJ; c) reunir e organizar o 

corpus relacionado com o concurso público e o processo seletivo para docente de 

português/espanhol do CEFET/RJ campus Valença; d) identificar características dos 

gêneros do discurso nessas duas práticas de seleção para analisá-los com o aporte teórico 

advindo da Análise do discurso; e) descortinar a materialidade discursiva presente/ausente 

nos editais analisados; f) refletir sobre a adequação de cada prática de seleção para o 

exercício do trabalho docente EBTT de Língua Portuguesa/Língua Espanhola nos dias 

atuais e no contexto histórico discorrido.  

Espero que ―avaliar a avaliação‖ propicie desdobramentos em outros estudos que 

contemplem as práticas de seleção institucionalizadas para que essas não sejam apenas 

reproduções naturalizadas sem reflexão. Ao mesmo tempo, almejo que as etapas do 
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processo seletivo possam estar mais atentas em prol de uma sociedade democrática, plural 

e multiétnica.  

1. O CONCURSO PÚBLICO COMO MECANISMO DE SELEÇÃO  

 

Para delinear os principais pontos da trajetória do concurso público 

constitucionalmente, observamos, em um primeiro momento, a presença dessa prática nas 

Constituições brasileiras (BRASIL, 1891, 1934, 1937, 1946, 1988), com um olhar mais 

concentrado aos certames relacionados ao magistério, visto que minha pesquisa está 

direcionada à análise das seleções destinadas ao provimento em caráter efetivo e substituto 

do cargo de Magistério Federal da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – 

EBTT para a área de Português/Espanhol a fim de compor o Quadro Permanente e 

temporário do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

CEFET/RJ.  

A seleção de candidatos por meio de concurso, para atender às necessidades de 

interesse público, surge na França de Napoleão Bonaparte, do século XIX, após a 

Revolução Francesa. De acordo com Canotilho (1998), o Código Civil Napoleônico
3
 de 

1804 trazia o gérmen do princípio da isonomia
4
, que, afirmando a igualdade nas relações 

jurídicas civis, teria, consequentemente, influência fundamental sobre a legislação 

administrativa que seria produzida.  

Apesar das críticas inicialmente recebidas e das diversas resistências sofridas 

(DAHER, 2011), ao ser comparado com antigas formas de seleção
5
, como o sorteio, a 

compra e a venda, a herança, o arrendamento, a livre nomeação absoluta e relativa e a 

eleição, o concurso público recebeu apoio ancorado no seu caráter considerado 

―democrático‖ e passou a ser a forma de ingresso aos cargos públicos em diversos âmbitos 

e países até hoje.  

 

 

1.1. Um percurso pelas Constituições Brasileiras 

 

                                                             
3
 Considerado o primeiro monumento jurídico dos tempos modernos, nasceu com o nome 

de  Código  Civil  dos Franceses. A partir de 1807, passou a se denominar Código Napoleão. Após o 

Congresso de Viena, em 1815, volta a ser conhecido como Código Civil até que um Decreto de 1852 

retorna, por questões judiciais, o nome oficial de Código Napoleão (CAPANEMA DE SOUZA, 2004, p.37).  
4
 Termo jurídico - Princípio geral do Direito, previsto no Art. 5º, I, da Constituição Federal, segundo o 

qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza entre pessoas que se encontrem na 

mesma condição.  
5
 Para mais informações sobre tais formas de seleção, sugerimos a leitura da Dissertação ―O Processo 

Administrativo do Concurso Público‖, de Alice Ribeiro de Sousa (2011,p. 14-17). 
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O Concurso Público se constitui através de uma conjuntura historicamente 

favorável, na qual a burguesia, durante o século XVIII, tornou-se a classe politicamente 

dominante, abrigando-se ―atrás da instalação de um quadro jurídico explícito, codificado, 

formalmente igualitário, e através da organização de um regime do tipo parlamentar e 

representativo‖ (FOUCAULT, 2012, p.209).  

No Brasil, o cargo público se configura a partir do regime das Capitanias 

Hereditárias com a instituição do Governo-Geral, em 1548, no qual atuaram 

Governadores-Gerais, juntas governativas e vice-reis.  

Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, quando se faz necessário 

compor administrativamente a nova sede do governo para ocupar os cargos das novas 

instituições, ocorreram livres nomeações de autoridades e chefias com liberdade de 

escolha durante todo o período colonial
6
.  Esse cenário não foi muito modificado após a 

independência, em 1822, quando inicia a fase do Brasil Império, visto que as funções 

públicas eram exercidas ―em confiança‖ por meio de delegação do Imperador, de forma 

direta ou indireta, podendo esse admitir ou exonerar os funcionários de acordo com a sua 

vontade, que se confundia com a do Estado e do interesse coletivo.  

A primeira Constituição Brasileira é outorgada em 25 de março de 1824, seguindo 

a declaração de direitos redigida pelos revolucionários franceses, garantindo a todos os 

cidadãos brasileiros a possibilidade de admissão aos cargos públicos em seu artigo 179, 

XIV: ―todo cidadão pode ser admitido aos Cargos Públicos Civis, Políticos ou Militares, 

sem outra diferença, que não seja a dos seus talentos e virtudes‖ (grifo meu). O uso dos 

termos grifados destaca um fator que permitia as escolhas políticas e os apadrinhamentos. 

Entretanto, na época, o foco não estava no modo de escolha, posto que, de acordo com 

Sousa (2011, p.26), ―os agentes públicos tinham status de nobres e, portanto, gozavam de 

privilégios estamentais‖ (grifo da autora), o que tornava grande a disputa política pelas 

funções públicas.  

Com a proclamação da República, redigiu-se uma nova constituição que 

assegurava o direito de acesso de forma semelhante à anterior, contudo, as ilimitadas 

contratações e exonerações de funcionários públicos continuaram a vigorar, como aponta 

Rezende (2008, p.2): 

 

Regra semelhante constou da Constituição Republicana de 1891, ao dispor que 

os cargos públicos civis ou militares seriam acessíveis a todos os brasileiros, 

observadas as condições de capacidade especial que a lei estatuísse (art. 73). A 

                                                             
6
 Para detalhes históricos, sugerimos a leitura de MATHIAS, Herculano Gomes; GUERRA, Lauryston 

Gomes Pereira; CARVALHO, Affonso Villela de (Coord.). História do Brasil. Rio de Janeiro: Bloch 

Editores, 1976.  
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despeito desses preceitos, durante o período de vigência das duas primeiras 

constituições do Brasil a admissão de servidores por meio de processos seletivos 

impessoais esteve longe de ser a regra. (Grifo meu) 

Ainda que possa ser considerado um avanço o estabelecimento da observação das 

condições de capacidade disposto em lei, na qual o legislador ordinário poderia estipular 

os requisitos de ingresso consonante melhor entendesse, na prática, não houve alteração na 

seleção com ausência de impessoalidade e isonomia para o ingresso nos cargos públicos.  

As mudanças começaram a ocorrer a partir da Assembleia Nacional Constituinte, 

convocada por Getúlio Vargas, que votou e promulgou, em 1934, uma nova Constituição 

da República, com um sistema de admissão de pessoal para o funcionalismo público 

baseado na meritocracia, sendo a primeira a reconhecer a importância do concurso público 

como mecanismo imparcial de seleção para o provimento de cargos públicos através da 

redação do artigo 170, 2º parágrafo: 

 

Art. 170. O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos, 

obedecendo às seguintes normas, desde já em vigor: 

2º, a primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas, 

e nos demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois de exame de sanidade e 

concurso de provas ou títulos. 

 

Inicialmente, o mecanismo do concurso público possuiu um caráter restrito, pois a 

Carta impôs que apenas a primeira investidura em cargo público dar-se-ia mediante 

concurso de provas ou títulos. Essas duas possibilidades continuavam a viabilizar um 

critério de seleção subjetivo, caso apenas os títulos fossem analisados, visto que esse 

constitui uma forma indireta de avaliação do conhecimento.  

Em contrapartida, a Constituição de 1934 discorre sobre a obrigatoriedade de 

concurso de provas e títulos especificamente para o provimento dos cargos do magistério 

oficial (art. 158). 

 

Art 158 - É vedada a dispensa do concurso de títulos e provas no provimento 

dos cargos do magistério oficial, bem como, em qualquer curso, a de provas 

escolares de habilitação, determinadas em lei ou regulamento.  

        § 1º - Podem, todavia, ser contratados, por tempo certo, professores de 

nomeada, nacionais ou estrangeiros.  

        § 2º - Aos professores nomeados por concurso para os institutos oficiais 

cabem as garantias de vitaliciedade e de inamovibilidade nos cargos, sem 

prejuízo do disposto no Título VII. Em casos de extinção da cadeira, será o 

professor aproveitado na regência de outra, em que se mostre habilitado. 

 

Cabe destacar que, na vigência da Constituição de 1937, conhecida como a 

―Polaca‖, foi editado o Decreto-Lei nº 1.713, de 1939, que dispôs sobre o Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União e trazia em sua redação do artigo 17 a possibilidade 

de contratação discricionária, dependente apenas da decisão de uma autoridade 
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competente, permitindo que os cargos efetivos vagos fossem exercidos por interinos 

enquanto não fosse realizado o processo seletivo: ―Art. 17. Tratando-se de vaga em classe 

inicial de carreira, ou em cargo isolado, poderá ser feito o preenchimento, em caráter 

interino, enquanto não houver candidato habilitado em concurso‖. 

Da mesma forma, as regras do tema são reafirmadas na Constituição de 1946, 

destacando apenas que essa condiciona o provimento das cátedras, nos ensinos secundário 

e superior, à aprovação dos candidatos em concurso de provas e títulos (art. 168, VI) e 

solidifica a situação dos funcionários interinos:  

 

[...] o Constituinte de 1946, no art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), cuidou para que se cristalizasse a situação dos admitidos 

sem concurso, ao determinar que os funcionários interinos da União, dos 

Estados e Municípios que contassem, pelo menos, cinco anos de exercício, 

fossem automaticamente efetivados, e os extranumerários que exercessem 

função de caráter permanente há mais de cinco anos ou em virtude de concurso 

ou prova de habilitação fossem equiparados aos funcionários, para efeito de 

estabilidade, aposentadoria, licença, disponibilidade e férias. (REZENDE, 2008, 

p.5) 

 

Em 1952, um novo estatuto dos funcionários públicos civis da União foi aprovado. 

Houve a manutenção de cargos públicos por provimento interino, entretanto, com algumas 

alterações, como o estabelecimento de um período limite de dois anos de exercício. 

Apenas em duas situações o prazo poderia ser ampliado: tempo de mediação da abertura 

de concurso para provimento do cargo e a sua homologação, o qual, uma vez aberto, deve 

ser homologado no prazo de doze meses (arts. 12, § 1º, a, e 19, § 9º); ou enquanto perdure 

o afastamento do titular por impedimento legal (art. 12, § 1º, b). 

Por sua parte, a Constituição de 1967 apresenta alguns avanços: estabelece pela 

primeira vez como obrigatória a seleção mediante concurso público para todos os cargos
7
, 

exceto os comissionados
8
 de livre nomeação e exoneração, e mediante provas ou provas e 

títulos, impossibilitando a seleção realizada somente através de títulos. Também decreta a 

realização de concurso composto de provas e títulos para provimento dos cargos iniciais e 

finais das carreiras de magistério oficial de grau médio e superior (art. 168, § 3º, V). 

Assim, a Carta de 1967 inicia um regime de seleção mais próximo do vigente nos dias de 

hoje.  

Entretanto, a Constituição de 1969, na redação do artigo 97, retorna a exigência do 

concurso público de provas ou provas e títulos como forma de seleção apenas na primeira 

                                                             
7
 Não somente os cargos de carreira e de investidura, conforme a redação das Constituições anteriores.  

8
 A livre nomeação é reduzida (SOUSA, 2011, p.30) ainda que continue a existir prevista no art. 95, § 2º: - 

Prescinde de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e 

exoneração. 
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investidura em cargo público, dispensando a realização desse para provimentos derivados, 

decorrentes de um vínculo anterior entre a Administração e o servidor; e pode dar-se por 

derivação vertical, reintegração, recondução e reversão ex officio.  

Após o período de ditadura militar, a partir do ano 1985, com as ―Diretas Já‖ e o 

regime democrático estabelecido, houve a convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte, uma das primeiras ações do retorno à democracia, somada ―às crescentes 

críticas da opinião pública aos abusos cometidos no regime constitucional de 1969 em 

matéria de funcionalismo, geraram condições favoráveis ao enrijecimento dos critérios de 

admissão de servidores‖ (REZENDE, 2008, p.12).  

Assim, na Constituição promulgada em 1988, na redação do art. 37, há a exigência 

de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em 

cargo público de qualquer natureza, sob qualquer regime, não apenas o estatutário.  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

        I -  os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 

na forma da lei; 

        II -  a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; 

 

Dessa forma, o provimento derivado, que ocorre de maneira verticalizada ou por 

ascensão, em que o servidor concursado em cargo de menor complexidade passa a ocupar 

funções com exigência de maior nível intelectual através de concurso interno, deixa de ser 

uma prática comum, já que essa era uma ―forma de burla ao princípio da igual 

acessibilidade de todos aos postos públicos de trabalho‖ (SOUSA, 2011, p.30). 

Ademais, a Constituição de 1988 trouxe uma série de normas a fim de 

proporcionar o acesso aos cargos públicos de forma igualitária, como o disposto no inciso 

III do art. 37, que limitou a dois anos o prazo de validade dos certames, podendo ser 

prorrogado por igual período, e  o inciso IV, que explicita a observância da ordem de 

classificação no concurso para efeito de nomeação dos candidatos, sendo vedado ao 

administrador subvertê-la ou convocar para o mesmo cargo aprovados em concurso 

posterior. De acordo com Sousa (2011, p.30), ―o respeito a esse conjunto normativo deve 

ser rigoroso, uma vez que confere direito subjetivo para todos os candidatos às vagas 
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colocadas em disputa, sendo vedada qualquer discriminação abusiva que possa implicar na 

quebra do princípio da isonomia‖.   

No que se refere ao exercício temporário de cargo público, esse continua a existir, 

pois a Constituição de 1988, art. 37, inciso IX, prevê que ―a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público‖.  

A existência do concurso público pressupõe como finalidade a admissão de 

funcionários públicos em observância ao princípio da isonomia e a seleção do candidato 

melhor capacitado para o exercício dessa função. Ainda que, como mostra a sua trajetória, 

isso nem sempre tenha ocorrido/ocorra, pois o que se entende por ―melhor capacitado‖ 

não necessariamente corresponde a interesses vinculados à instituição que requisita o 

concurso.  

 

 

1.2. Avaliação como atividade de trabalho 

 

Para a realização da pesquisa, um dos aportes teóricos de apoio foi a Ergologia, 

abordagem desenvolvida pelo filósofo francês Yves Schwartz. Segundo o autor, a 

―Ergologia conforma o projeto de melhor conhecer e, sobretudo, de melhor intervir sobre 

as situações de trabalho, para transformá-las‖ (SCHWARTZ E DURRIVE, 2010, p.25). 

Assim, busca estudar as atividades de trabalho como singulares, considerando que essas 

serão recriadas por cada indivíduo.  

De acordo com Holz e Bianco (2014, p. 496), a Ergologia passou a ser denominada 

assim nos anos 1990, entretanto, tem suas origens com preocupações a respeito de 

situações de trabalho sobre os conceitos da Ergonomia situada, especialmente os de 

trabalho prescrito e real, já no final dos anos 1970 e início de 1980.  

Na análise sob o viés da ergologia, o olhar do sujeito (aquele que trabalha) é 

considerado e o ponto de reflexão é justamente o debate de normas da atividade humana e 

a relação estabelecida com o meio no qual esse sujeito está inserido, de forma que ―toda 

atividade de trabalho é sempre, em algum grau, de um lado, descritível como um 

protocolo experimental e, de outro, experiência e encontro. Isto nos parece ser o início de 

todo olhar ergológico sobre ela‖ (SCHWARTZ, 2000, p. 485). Assim, o que o sujeito diz 

sobre sua atividade de trabalho nas diversas práticas de linguagem também constitui 

referências a esse trabalho. No entanto, além do discurso do sujeito, o trabalho se 
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relaciona com outros enunciados igualmente proferidos e que perpassam pela realização 

das atividades, inclusive interferindo no processo. 

Segundo Schwartz (2000), há um debate de normas (normas antecedentes e 

renormalizações), melhor dizendo, uma reformulação da definição prescrita e a 

efetivamente realizada. De acordo com Durrive (2011, p. 51), ―antes mesmo de se engajar 

no fazer, cada um deve se confrontar com normas de alguma maneira enrijecidas: ‗as 

normas antecedentes‘‖, visto que são ―enrijecidas na medida em que elas são investidas 

por relações sociais, por relações de poder. Elas visam a enquadrar as atividades humanas 

e são produzidas pela história dos grupos e das sociedades que buscam instituir a vida 

coletiva‖. Assim, nas normas antecedentes estão incluídos: o pensamento do senso 

comum, prescrições (conceitos, saberes científico-técnicos), experiências coletivas, 

valores de bem comum e o contexto, que também envolvem elementos políticos, 

econômicos, sociais e, consequentemente, as redes de poder e de autoridade.  

Em meu foco de pesquisa, os concursos públicos destinados à seleção de docentes 

efetivos e substitutos de Português/Espanhol, as atribuições exigidas para o cargo seriam 

um exemplo de projeção de normas antecedentes, prescritos das atividades que se esperam 

ser realizadas pelo candidato, caso esse seja aprovado e classificado. No edital nº001/2017 

(anexo VI), referente ao Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Professor 

Substituto, as atribuições do cargo aparecem em um subitem das disposições preliminares: 

 

1.3. Atribuições do cargo: O professor da Carreira do ensino Básico, Técnico e 

tecnológico é responsável pelas atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, e ainda pelas atividades inerentes ao exercício da direção, 

assessoramento, chefia e coordenação. Sendo que o professor poderá atuar em 

todos os níveis e modalidades de ensino ofertadas pela instituição, conforme 

previsto na legislação vigente.  

 

No edital nº02/2019 (anexo VII), referente ao Concurso Público destinado a 

selecionar candidatos para provimento em caráter efetivo, de cargos de Magistério Federal 

da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para o Quadro Permanente, as 

atribuições do cargo não estão em um tópico nomeado ou específico, porém, o subitem 

1.3. prescreve que ―os professores contratados mediante este concurso, poderão
9
 atuar nos 

diversos níveis de ensino (técnico de nível médio, graduação e pós-graduação
10

), 

                                                             
9
 Foi mantida a redação original de acordo o edital, logo, ajustes necessários na pontuação do fragmento não 

foram realizados.  
10

 Foi acrescentado o hífen na palavra ―pós-graduação‖, diferenciando-se da redação original, por sugestão 

da banca examinadora.  
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desenvolvendo atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, com atendimento 

obrigatório à primeira‖.  

 

Essa genérica prescrição decorre do desconhecimento do trabalho do/a docente 

realizado na escola por parte do setor de organização e da comissão de concursos e 

processos seletivos. No caso dos editais analisados, a Coordenação de Concursos 

(CCONC) do CEFET/RJ se responsabiliza pela elaboração dos editais dos certames dessa 

Instituição.  

Sendo assim, as atividades efetivamente realizadas futuramente pelo candidato/a 

aprovado/a e classificado/a no concurso se afastam e divergem de forma considerável ao 

inicialmente previsto pelo edital, realizando um trabalho, especialmente no caso do 

professor/a substituto/a, sequer antevisto no edital.  

Sem dúvidas, essas normalizações são previstas como realizáveis para o trabalho 

possível de ser executável, como aponta Durrive: ―é preciso evitar diabolizar a norma: 

para trabalhar é de fato importante ter um prescrito. Mas o prescrito não é o único que 

antecipa‖ (SCHWARTZ e DURRIVE, 2010, p.79). Existe uma criação coletiva através 

dos costumes e dos hábitos, que funcionam como um meio de antecipação também para a 

execução da atividade.  

Assim, é preciso diferenciar que, dentro dessa abordagem, temos por um lado o 

trabalho prescrito ao trabalhador (a norma antecedente) com resultados esperados e por 

outro o trabalho real (a renormalização), que é a forma como efetivamente esse se realiza 

no encontro com o singular de quem o executa por meio de condições reais para atingir 

um resultado efetivo.  

A renormalização se constituiria das provas escritas, de aula e a análise do 

currículo como expectativa do que o candidato poderá efetivar como professor ou não, 

sendo indispensável ao postulante conhecer o gênero concurso público e as etapas 

avaliativas. Contudo, cabe ressaltar que a prova de aula do concurso público não 

corresponde ao trabalho que será realizado em sala de aula já que toda atividade é única, 

singular e renormaliza saberes. Ressalto ainda que o gênero aula, que corresponde às 

atividades em sala de aula com os alunos, é de natureza diferente do gênero prova de aula, 

que corresponde a uma das avaliações do candidato perante a uma banca examinadora em 

um concurso de seleção docente e consiste em um simulacro, ou seja, uma simulação de 

uma aula efetiva. 
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Dessa forma, o que se renormaliza em uma prova de aula de concurso público é o 

(não) diálogo com as provas e bancas de concursos anteriores assim como a reflexão do 

que o grupo de avaliadores daquele certame espera como uma ―resposta‖, e não a aula em 

si.  

Essa experiência, independente da (não) aprovação, possibilitará, ao candidato, 

reformular um saber para um próximo concurso, que não é um saber diretamente 

vinculado ao que é feito em sala de aula com os/as estudantes, mas relacionado ao que 

precisa ser posto em prática em uma prova de aula.  

Schwartz (2016), em uma entrevista, aponta que não há só o saber prescrito. 

Sempre há o retrabalho, recomposição dessas normas, renormalizações e que estão sempre 

frente a uma situação de trabalho. 

Durante a atividade, o trabalhador, dotado de diversas vivências, experiências e 

valores, irá renormalizar as normas previamente institucionalizadas (normas 

antecedentes), concebendo e colocando em prática sua maneira de desenvolver. Em outras 

palavras, ele irá fazer uso de si e interpretar as normas antecedentes, criando a sua parte, 

sua forma singular de realizar a atividade.  

Assim, se estabelece um diálogo não visível de normas antecedentes que são 

normalizadas, havendo sempre um debate entre esses dois polos igualmente importantes: 

―a norma está do lado do prescrito, a re-normatização do lado da atividade‖ (SCHWARTZ 

e DURRIVE, 2010, p. 81). É uma forma de retrabalho permanente das normas 

antecedentes e uma produção de normas na própria atividade. 

Schwartz (2010, p.VII) afirma que a ergologia ―propõe uma análise ‗situada‘, 

apostando na potência humana de compreender – transformar o que está em jogo, (re) 

inventando, criando novas condições e um novo meio pertinente a si e à situação‖.  

A aproximação entre as Ciências do Trabalho e os estudos de linguagem possibilita 

uma análise das práticas de linguagem nas e sobre as atividades de trabalho como parte 

integrante de construções subjetivas que tornam a sua atuação mais singular, particular e 

intrínseca, sendo essa de substancial relevância para a compreensão das atividades 

profissionais. Afinal, em toda prática de trabalho existem trocas e interações, que ocorrem 

por meio de atos de linguagem, práticas de significação e simbologia, nas quais o ‗outro‘ 

nos ajuda na nossa formação profissional.  
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2. AS RAÍZES QUE NOS ALIMENTAM: NOSSOS TERRITÓRIOS 

Este capítulo, basilar para a realização desta Dissertação, aborda as concepções 

teóricas nas quais me ancoro; a metodologia qualitativa de orientação sócio histórica que 

permite: a produção de conhecimento no campo das ciências humanas a partir das 

reflexões de uma experiência própria assim como a compreensão do contexto e dos 

sujeitos envolvidos. 

Já o último subcapítulo (2.3) se alimenta de informações históricas da constituição 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, dentro do qual 

apresento detalhes da criação e do percurso da Instituição analisada, CEFET/RJ, com 

destaque para o campus Valença.  

 

 

2.1. Os pressupostos teóricos  

As diversas possibilidades de produzir sentidos no mundo científico decorrem das 

múltiplas concepções teóricas e, em alguns casos, de suas fronteiras. A análise do discurso 

(AD) é um exemplo de disciplina produzida por distintas perspectivas, posto que ―trata-se 

de um espaço de pesquisa fervilhante e que não pode ser remetido a um lugar de 

emergência exato‖ (MAINGUENEAU, 2015, p. 15), pois dialoga sempre com outras 

disciplinas e outros campos do saber.  

Com início datado em 1960, a AD surge em países como os Estados Unidos, a 

França e a Inglaterra com visões e interesses divergentes, concebidos por uma renovação 

de tradições teóricas, com culturas científicas híbridas, mediante um diálogo 

interdisciplinar.  

Logo, é oportuno aclarar que percorro o caminho da análise do discurso francesa 

de base enunciativa, que se configura ―como um empreendimento ao mesmo tempo 

teórico e metodológico específico‖ (MAINGUENEAU, 2015, p.18), com uma visão 

enunciativo-discursiva da linguagem, o que me aproxima de conceitos teóricos de 

Maingueneau (1997, 2005), a fim ―de melhorar nossa compreensão das relações entre os 
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textos e as situações sócio históricas nas quais eles são produzidos‖ (MAINGUENEAU, 

2015, p.19). 

Faço uso da linguagem como intervenção social ao compreender que ela ―integra o 

conjunto das práticas sociais, torna-as possíveis e ao mesmo tempo se faz possível a partir 

delas‖ (DAHER, 2014, p.309). 

 Igualmente ancorada, neste trabalho, na perspectiva arqueológica de Foucault 

(2019 [1969]), entendo que nosso discurso sempre estará permeado de marcas na 

materialidade linguística, silêncios e possibilidades de dizer, que convivem conosco e 

compõem enunciados. 

Em nossas reflexões, por meio da materialidade linguística, podemos observar 

presenças ou ausências, pois ela nos remete a diferentes formações discursivas pelo que é 

dito e pelo que não é dito. Por sua parte, as possibilidades de dizer implica o não dizer, o 

modo como se diz, para quem se diz e de que lugar se fala.  

 

Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 

situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da 

forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a 

que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciado exclui. 

(FOUCAULT, 2019 [1969], p.34, grifos meus) 

 

Por meio de suas palavras, é possível compreender que o procedimento do filósofo 

francês busca mostrar que o enunciado:  

 

(...) não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio 

dos outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar. A 

questão pertinente a uma tal análise poderia ser assim formulada: que singular 

existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte? 

(FOUCAULT, 2019 [1969], p. 34) 

 

Desse modo, ocupo-me das singularidades presentes nos discursos materializados 

na prática de seleção do cargo público de docente EBTT de Língua Portuguesa / 

Espanhola do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca campus 

Valença, por interpretar que tais enunciados se relacionam: 

 

(...) de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, mas, por 

outro lado, abre para si mesmo uma existência remanescente no campo de uma 

memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos livros e de qualquer forma 

de registro; em seguida, porque é único como todo acontecimento, mas está 

aberto à repetição, à transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado 

não apenas a situações que o provoca, e a consequências por ele ocasionadas, 

mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a 

enunciados que o precedem e o seguem. (FOUCAULT, 2019 [1969], p. 34-35, 

grifos meus)  

 



36 

 

 
 

Devido às particularidades inerentes ao enunciado, grifadas no fragmento anterior, 

―remanescente de uma memória‖ e sua unicidade, sugiro a leitura do texto Valença: a 

―princesinha‖ da Serra Fluminense, disponível no apêndice desta dissertação, no qual 

apresento um breve recorrido da trajetória do município de Valença, assim como do 

subcapítulo 2.3.2. CEFET campus Valença, Instituição alvo deste trabalho, pois as 

informações ali dispostas serão, a meu ver, basilares para as discussões que busco lançar 

no capítulo destinado a análise dos editais de Processo Seletivo Simplificado para a 

contratação de professor substituto (edital nº 001/2017) e do Concurso Público destinado a 

selecionar candidatos para provimento em caráter efetivo (edital nº 002/2019), assim como 

do conteúdo programático desse último certame.  

Ao compreender que ―todo discurso é atravessado pela interdiscursividade, tem a 

propriedade de estar em relação multiforme com outros discursos‖ (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2012, p.286), os gêneros serão observados de acordo com a percepção, 

em um sentido restritivo ainda de acordo com esses autores (2012, p. 286), do conceito de 

interdiscurso, assimilado como ―um espaço discursivo, um conjunto de discursos (de um 

mesmo campo discursivo ou de campos distintos) que mantêm relações de delimitação 

recíproca uns com os outros‖ (idem) e o de intertexto seria ―um jogo de retomadas de 

textos configurados e ligeiramente transformados, como na paródia‖ (idem).  

No capítulo 1, Primado do interdiscurso, do seu livro Gênese dos Discursos (2005), 

Maingueneau trata da noção de interdiscurso e propõe seu desdobramento teórico em uma 

tríade: universo, campo e espaços discursivos.  

 

Tendo em vista essa delimitação, o autor é conduzido a isolar, no campo, o 

espaço discursivo, isto é, subconjuntos de formações discursivas que o analista 

julga relevante colocar em relação segundo seus objetivos. Tais subconjuntos só 

podem ser o resultado de uma hipótese fundamentada em um conhecimento dos 

textos e em um saber histórico, e serão confirmados como tais, ou não, durante a 

pesquisa. (SOUZA SILVA e ROCHA, 2009, p.6).  

 

Na prática, em um interdiscurso, o sujeito apropria-se da memória. A respeito da 

elaboração desta, Maingueneau (2008) afirma que:  

 

Os discursos constituintes mobilizam o que se poderia chamar de archéion da 

produção verbal de uma sociedade. Esse termo grego, étimo do latino archivum, 

apresenta uma polissemia interessante para nossa perspectiva: ligado a arch , 

―fonte‖, ―princípio‖, e a partir daí ―mandamento‖, ―poder‖, o archéion é a sede 

da autoridade, um palácio, por exemplo, um corpo de magistrados, mas também 

os arquivos públicos. O archéion associa assim intimamente o trabalho de 

fundação no e pelo discurso, a determinação de um lugar associado a um corpo 

de enunciadores consagrados, e à elaboração de uma memória. 

(MAIMGUENEAU, 2008. p. 95) 
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Assim, não há uma neutralidade nos discursos, visto que estão subordinados às 

relações de poder e atravessados pelas dimensões políticas. Através deles, é possível 

estabelecer espaços de diálogo, pertencimento, inclusão, exclusão, separação e eliminação 

do outro.  

Fiorin (2009) em seu artigo ―Língua, discurso e política‖ afirma que: 

 

As instituições sociais tornam-se lugares do poder, (...) transformando seu 

discurso, que é sempre particular, um dentre os que constituem o mesmo campo 

discursivo, em discurso universal. Nesse momento, ele é o discurso do 

poder(...).  Aí surgem dogmas, hereges, fiéis... Isso é feito não só pelas igrejas, 

mas também pelos partidos, pelas escolas, pela imprensa... Não se pode criticar, 

não se pode duvidar, não se pode dissentir... Pode-se apenas aceitar e repetir. 

(FIORIN, 2009. pp. 153-154) 

 

As práticas discursivas dos concursos públicos estão permeadas por essas verdades 

postas como absolutas, que o concebem como democrático, impessoal, justo e que dá 

oportunidades iguais, sendo o edital um dos principais dispositivos que garante a 

manutenção de tais verdades. 

 O gênero do discurso edital
11

, ao estar impregnado de um discurso jurídico 

baseado na legalidade e permeado de vozes de autoridade, prioriza esse âmbito em 

detrimento de outros e configura-se, aparentemente, como universal, democrático, 

irrefutável e incontestável. 

Em um dos seus artigos sobre concurso público, Giorgi (2007, p. 4-5) afirma que a 

voz do mundo jurídico e a necessidade de atender aos princípios legais possui prioridade 

no gênero do discurso edital.  

Sendo assim, para questionar um processo tão engessado como o concurso público 

e, em sequência, um gênero do discurso considerado imutável, como nos confirma Giorgi 

(2006, p.6): ―os editais são textos geralmente estáveis que normatizam o percurso do 

concurso‖, é necessário iniciar um movimento de desnaturalização dessa rigidez, de modo 

que busquemos identificar os sujeitos envolvidos nessa prática discursiva.  

Relembro, nesse momento, uma provocação do professor Décio Rocha durante as 

aulas das disciplinas Estudos Discursivos: Questões teórico - metodológicas e a polêmica 

nas práticas linguageiras, desenvolvida no primeiro semestre de 2019, e Estudos 

Discursivos: atualidade da Arqueologia do saber, desenvolvida no segundo semestre de 

2019, do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro: ―para ser analista do discurso, você precisa ser linguista e deixar de sê-lo ao 

                                                             
11

 O subcapítulo ―3.1 Gênero edital‖ apresenta informações mais detalhadas e aprofundadas. 
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mesmo tempo‖. A fim de cumprir com esse papel, a pesquisa que desenvolvo, por adotar 

uma perspectiva de uma Análise do Discurso enunciativa, busca evidenciar os sentidos 

depreendidos nessa rede na qual o meu corpus se insere, de forma a pensar o sujeito e o 

seu discurso, articulando-os ao linguístico e o social inscritos na materialidade dos 

enunciados.  

Dessa forma, meu olhar não se direciona apenas para o texto, de forma 

independente, mas acompanhado de uma comunidade de sustentação. Em outros termos, o 

discurso se organiza em diálogo com um grupo social em um determinado tempo e espaço 

institucional. Por essa razão, utilizo o conceito de prática discursiva, definido, nas 

palavras de Foucault (2019 [1969], p. 144), como ―um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época 

e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa‖. 

Assim, esse ―conjunto de regras são imanentes a uma prática [discursiva] e a 

definem em sua especificidade‖ (FOUCAULT, 2019 [1969], p. 57). Ela [a prática 

discursiva] constitui ―as duas faces, social e textual, do discurso‖, segundo Maingueneau 

(1997, p.56), autor que reflete esta prática a partir dos estudos do discurso.  

Em outras palavras, de acordo com Rocha (2014, p.622), ―a constituição de uma 

dada comunidade discursiva
12

 e a produção textual são as duas faces de uma mesma 

moeda, não havendo qualquer possibilidade de se estabelecer uma relação de causalidade 

linear entre ambas‖.  Logo, em concordância com a discussão proposta pelos estudiosos 

aqui apresentados, as produções discursivas da prática de seleção docente de 

português/espanhol do CEFET/RJ, campus Valença, decorrem do diálogo de diversos 

sujeitos implicados em uma ―condição de produção‖ específica, que constitui 

discursivamente um enunciador institucional
13

 que estabelece regras para o processo de 

elaboração, revisão, avaliação, regulação, entre outros que envolvem uma atividade dessa 

natureza, afinal, ―os modos de organização dos homens e de seus discursos são 

indissociáveis, as doutrinas são inseparáveis das instituições que as fazem emergir e que 

as mantêm‖. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 105).  

 

                                                             
12

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2004), a comunidade discursiva é composta por todos os 

sujeitos que produzem discursos que circulam no mesmo grupo social e que, de alguma forma, participam de 

sua elaboração e/ou difusão.   
13

 De acordo com o texto A noção de hiperenunciador, de Maingueneau (2005, p.94), ―existe também certo 

número de gêneros de discurso que emanam de aparelho (da ONU aos sindicatos, passando por associações 

esportivas) em que o texto, atribuído a um enunciador institucional, resulta de uma negociação entre 

diferentes atores‖ (grifo meu), logo, concebemos o edital como um desses gêneros.   
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2.2. O caminho metodológico 

Essa dissertação concentra suas análises nas práticas discursivas do Concurso 

Público referente ao edital nº 02/2019, de 4 de janeiro de 2019 (anexo VII), que busca 

selecionar docentes da área do conhecimento Português/Espanhol
14

 para provimento em 

caráter efetivo, de cargos de Magistério Federal da Carreira do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico para o quadro Permanente do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca; e do Processo Seletivo Simplificado relacionado ao edital nº 

001/2017, de 09 de janeiro de 2017 (anexo VI), direcionado à contratação de Professor 

Substituto da área de Língua Portuguesa/espanhol para atender à necessidade temporária.  

Ainda que os editais incluam atender a carências em outras áreas em diferentes 

campi, a área do conhecimento Português/Espanhol, nas duas seleções, se destina ao 

campus Valença, município localizado no sul fluminense, em uma região amplamente 

conhecida como Vale do Paraíba.  

Em um primeiro momento, busquei compreender o contexto em que a pesquisa 

estava se inserindo, uma vez que a prática discursiva constitui o texto em diálogo com o 

social a partir dos estudos discursivos. Logo, a fim de traçar um panorama da trajetória do 

município de Valença para que os leitores, da mesma forma, pudessem se situar nessa 

conjuntura, iniciei um diálogo com estudiosos com temáticas que perpassam a cidade, 

originando o texto Valença: a ―princesinha‖ da Serra Fluminense (Apêndice).  

Seguindo adiante, a fim de entender, de forma mais específica, a composição do 

campus, com sua missão, finalidade, visão, meta, objetivo, estrutura, público, equipe, 

entre outros, estabeleço uma interlocução com outros documentos institucionais do 

CEFET/RJ campus Valença, como o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de 

Engenharia de Alimentos; o Projeto Pedagógico Institucional (PPI); o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do período de 2015 a 2019 e o edital de seleção dos 

discentes dos cursos Técnicos Integrados.  

Entretanto, cabe ressaltar que, ao longo do percurso da pesquisa, o meu olhar e o 

meu lugar de fala
15

 se alteram e se dividem em três vivências distintas e singulares que se 

entrecruzam em determinados momentos. Enumerando cronologicamente, o primeiro é 

                                                             
14

 O Concurso Público, por meio do edital nº 02/2019 de 4 de janeiro de 2019 se destina ao provimento de 

candidatos para quatro áreas do conhecimento, em um total de seis vagas, entretanto, nossa análise se 

direciona ao cargo de Docente EBTT de Português/Espanhol.  
15

 Compreendo ―lugar de fala‖, em uma perspectiva foucaultiana de discurso, como uma posição social 

ocupada dentro de uma estrutura, de forma que não se relaciona às nossas vivências individuais, mas às de 

grupos sociais (RIBEIRO, 2019).  
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um olhar do desconhecedor, de uma docente candidata, moradora da cidade do Rio de 

Janeiro, que realiza o Processo Seletivo Simplificado (edital nº 001/2017) e é aprovada e 

classificada para atuar como professora do CEFET/RJ campus Valença; o segundo 

corresponde a um lugar de fala de professora EBTT substituta de Língua Portuguesa / 

Espanhola do CEFET/RJ campus Valença ocupado durante dois anos (2017 a 2019) e que 

nos meses finais do contrato realiza o Concurso Público (edital nº 02/2019); o terceiro é 

um lugar de docente candidata que busca compor o Quadro Permanente do Magistério 

Federal da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no mesmo campus, após 

experienciar o cargo e possuir conhecimento do contexto, que é aprovada, mas não é 

classificada dentro do número de vagas.  

Por se tratar de um relato de uma experiência própria, que também pertence a uma 

prática estabelecida, uma reflexão acadêmica de mestrado passa a ser gerada em coerência 

e integrando a busca de um grupo de pesquisa, Práticas de linguagem, trabalho e formação 

docente (UFF, CNPq, 2009), comprometido em desenvolver uma articulação entre saberes 

das áreas dos estudos da linguagem e das ciências do trabalho, promovendo, em 

consequência, a interseção dos campos da formação acadêmica e da prática profissional 

docente.  

Devido a isso, a metodologia corresponde a uma pesquisa qualitativa de orientação 

sócio histórica, com uma visão humana da construção do conhecimento. De acordo com 

Freitas (2003, p.26), ―a perspectiva sócio histórica representa um caminho significativo 

para uma forma outra de produzir conhecimento no campo das ciências humanas‖ 

(FREITAS, 2003, p.26), que pode ser caracterizada pelos seguintes aspectos:  

O primeiro (1º) dispõe que ―a fonte dos dados é o texto (contexto) no qual o 

acontecimento emerge, focalizando o particular enquanto instância de uma totalidade 

social. Procura-se, portanto, compreender os sujeitos envolvidos na investigação para 

compreender também o seu contexto‖ (FREITAS, 2003, p.27), que, nessa pesquisa, 

corresponde aos editais de seleção para o cargo de docente efetivo e substituto, dos 

conteúdos programáticos destinados a avaliação do concurso público e dos documentos 

institucionais do campus; 

O segundo (2º) se orienta para ―a compreensão dos fenômenos em toda a sua 

complexidade e em seu acontecimento histórico. Isto é, não se cria artificialmente uma 

situação para ser pesquisada, mas vai ao encontro da situação no seu acontecer, no seu 

processo de desenvolvimento‖ (idem), o que ocorre com a vivência de tais práticas de 
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seleção experimentadas por mim nos três momentos, discorridos anteriormente, que 

alteram o meu lugar de fala;  

O terceiro (3º) se refere à busca das ―possíveis relações dos eventos investigados 

numa integração do individual com o social‖ (FREITAS, 2003, p.28);  

O quarto (4º) trata do pesquisador como ―parte integrante da investigação, sua 

compreensão se constrói a partir do lugar sócio histórico no qual se situa e depende das 

relações intersubjetivas que estabelece‖ (idem), isto é, o meu posicionamento e meu lugar 

de fala estabelecem relações subjetivas e estas integram a pesquisa;  

O quinto (5º) busca ―a profundidade da penetração e a participação ativa tanto do 

investigador quanto do investigado. Disso resulta que pesquisador e pesquisado têm 

oportunidade de refletir, aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa‖ (FREITAS, 

2003, p.28), que envolve as memórias, experiências e as negociações de sentidos por meio 

delas.  

Nesta dissertação, ―ao assumir o caráter histórico-cultural do objeto de estudo e do 

próprio conhecimento como uma construção que se realiza entre sujeitos, essa abordagem 

consegue opor aos limites estreitos da objetividade uma visão humana‖, em concordância 

com Freitas (2003, p.26), estabeleço reflexões, diálogos e relações, por meio da minha 

experiência como candidata do concurso e do processo seletivo assim como professora 

substituta durante dois anos de contrato. Essas vivências atravessam a pesquisa com a 

materialidade discursiva de dois textos institucionais, a saber, os editais de seleção para 

docentes substituto e efetivo da área de Português/Espanhol do CEFET campus Valença.  

 

 

2.3. A constituição da RFEPCT 

 

Ao analisarmos a história da educação brasileira, verificamos a existência de 

diferentes tipos de formações e de escolas. De acordo com Tavares (2012):  

 

Para a parcela da população que detém a hegemonia política, cultural e 

econômica, a trajetória escolar se constitui quase sempre no acesso a uma 

educação básica propedêutica e no ingresso em cursos universitários, para a 

grande maioria resta como alternativa uma educação básica precária, associada, 

quando possível, à formação para o trabalho em cursos técnicos e, mais 

recentemente, em cursos superiores de tecnologia. (TAVARES, 2012. p. 1) 

 

No início do século XX, no ano de 1909, o Decreto nº 7.566 criou, nas capitais dos 

estados brasileiros, as denominadas Escolas de Aprendizes Artífices, subordinadas ao 
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Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. E criadas, segundo Rosa 

(2016, p.182), ―com base no argumento de que, com o aumento da população urbana, seria 

necessário facilitar às classes proletárias condições de subsistência‖. Logo, a oferta do 

ensino profissional primário e gratuito garantiria que ―eles iriam adquirir o hábito do 

trabalho, e, com isso, afastarem-se da ociosidade, do vício e da criminalidade‖ (idem). 

Em seguida, 1927, o Congresso Nacional aprova o Projeto de Fidélis Reis, que 

prevê a oferta obrigatória do ensino profissional no Brasil. Já em 1937, as Escolas de 

Aprendizes e Artífices são transformadas em Liceus Industriais por meio da Lei 378.  

A Reforma Capanema modifica o ensino do país, em 1941, e o ensino profissional 

passa a equivaler ao nível médio, no entanto, o ingresso dos alunos nos cursos depende de 

exames de admissão.  

No ano seguinte, o Decreto 4.127 converte os Liceus Industriais em Escolas 

Industriais e Técnicas e passa a oferecer a modalidade do ensino profissionalizante em 

equivalência ao ensino secundário.  

Em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas dão lugar as Escolas Técnicas Federais, 

autarquias que passam a deter autonomia didática e de gestão.  

Em 1971, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira configura todo o 

currículo do segundo grau para o nível técnico-profissional.  

Sete anos depois, em 1978, devido a Lei 6545, as Escolas Técnicas Federais de 

Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro tornam-se Centros Federais de Educação 

Tecnológica.  

Por meio da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica é instituído e, de acordo com o Art. 3,  as Escolas Técnicas 

Federais são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica. 

Depois, o Decreto 2.208 de 1997 regulamenta a educação profissional e concebe o 

Proep - Programa de Expansão da Educação Profissional. Porém, a partir da virada do 

milênio que esse modelo de educação se amplia e se destaca por meio de variadas políticas 

públicas. 

Após discussões sobre o tema, há a percepção que: 

 

A educação profissional e tecnológica não poderia se realizar de forma 

descolada de um projeto social mais abrangente. Logo, deveria estar em 

consonância com políticas de desenvolvimento econômico (local, regional e 

nacional); de geração de emprego, trabalho e renda; e de formação e inserção 

social e econômica da juventude. (ROSA, 2016, p.182) 
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Assim, o Decreto 5.154 permite a integração do ensino técnico ao ensino médio em 

seu Art. 1º, ao estipular a composição dos cursos e programas da educação profissional: ―I 

- formação inicial e continuada de trabalhadores; II - educação profissional técnica de 

nível médio; e III – educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação‖.  

No que concerne aos CEFETs, o Art. 2º do Decreto 5.224/2004 estabelece como 

finalidade a formação e qualificação profissionais: 

 

No âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa 

aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, 

produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a 

sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 

mecanismos para a educação continuada (BRASIL, 2004, Art. 2º). 

 

Em 2005, a Lei 11.195 inicia, através do seu Art. 5º, a primeira fase do Plano de 

Expansão da Rede Federal, com a construção de sessenta unidades e a transformação do 

CEFET Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná expansão da oferta da 

educação profissional:  

 

A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 

unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, em parceria 

com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não 

governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2005, Art. 5º).  
 

Nesse contexto, aos poucos, a educação profissional foi se instituindo como 

fundamental para o desenvolvimento do país. Consequentemente, esse modelo 

educacional, que antes se direcionava à classe trabalhadora, passa a interessar os demais 

grupos sociais, como afirma Rosa (2016). 

O próximo passo foi dado em 2007, quando o Decreto nº 6.095 constituiu as 

diretrizes de integração das instituições federais para a composição dos IFs - Institutos 

Federais.  

Mas, de acordo com o Art. 3º desse Decreto, essa agregação ocorreria de forma 

voluntária por parte dos Centos Federais de Educação Tecnológica – CEFET; Escolas 

Técnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.  

Houve uma significativa adesão durante o processo de reorganização, contudo, os 

CEFETs de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que tinham a meta de atingir o nível de 

Universidade Tecnológica, como ocorreu com o CEFET do Paraná em 2005, não ficaram 

satisfeitos com a possibilidade da reestruturação e adequação a essa nova realidade.  
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Quando o governo federal, através do decreto referenciado, apresentou outro 

caminho, que era a criação de IFs, os CEFETs de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro manifestaram resistência, pois se sentiam merecedores do título de 

Universidade Tecnológica, pois haviam sido transformados em CEFETs na 

mesma época que o CEFET do Paraná. (ROSA, 2016, p. 185) 

 

Logo, essas duas instituições mantiveram sua forma de organização e estrutura 

diferenciada dos Institutos Federais.  

Com todo o caminho preparado, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 

criou/reordenou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A partir dessa 

legislação, a RFEPCT, vinculada ao Ministério da Educação, se constitui das seguintes 

instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 

Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e o Colégio Pedro II, equiparado 

aos Institutos Federais e incluído na RFEPCT pela Lei nº 12.677, de 2012. 

Em razão da lei, houve uma expansão da Rede para várias cidades brasileiras, 

especialmente nos interiores dos estados. De acordo com informações do site institucional 

da RFEPCT (2019), no ano de 2016, totalizavam 644 campi em funcionamento, 

distribuídos em 38 Institutos Federais, 2 CEFETs, 25 escolas relacionadas a 

Universidades, o Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica.  

No estado do Rio de Janeiro, a RFEPCT se divide em 14 campi do Colégio Pedro 

II; 13 campi e uma reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense – IFF; 15 campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro - IFRJ; 8 campi do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca – CEFET/RJ; um Colégio Técnico vinculado a UFRRJ – CTUR. 

O parágrafo único da Lei nº 11.892/2008 estabelece que as instituições 

mencionadas nos incisos I, II, III e V (todas exceto as escolas técnicas pertencentes às 

Universidades Federais) ―possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar‖, o que, a meu 

olhar, considero um fator fundamental para a brilhante atuação e a relevância alcançada 

pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  
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2.3.1. CEFET/RJ 

A trajetória do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

- CEFET/RJ se inscreve em um contexto que inicia em 1917, durante o processo de 

crescimento industrial, com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau 

Brás pela prefeitura do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, capital da República até 1960. 

Dois anos depois, a escola passou à jurisdição do governo federal e, em 1937, após 

modificações do Ministério da Educação e Saúde, foi transformado em liceu destinado ao 

ensino profissional em todos os graus.  

Após a Lei Orgânica do Ensino Industrial, promulgada em 30 de janeiro de 1942, 

recebeu a denominação de ―Escola Técnica Nacional‖, sendo designada a ―ministrar 

cursos de primeiro ciclo (industriais e de mestria) e de segundo ciclo (técnicos e 

pedagógicos)‖ (FREITAS, 2016, p.31). 

Em alguns momentos da sua trajetória houve modificações em sua nomenclatura, 

como em 1965, que passou a se chamar ―Escola Técnica Federal da Guanabara‖. Dois 

anos depois, em 1967, a partir de uma votação docente, foi realizada uma homenagem 

póstuma ao professor Celso Suckow da Fonseca, primeiro diretor da Escola Técnica. A 

partir de então, foi adotado o nome ―Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca‖.  

Em 1978, através da Lei 6.545, a Escola Técnica se transforma no Centro Federal 

de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, e, desde essa data, 

―passou a ter objetivos conferidos a instituições de educação superior, devendo atuar como 

autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, detentora de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar‖ (CEFET/RJ, 

2018, p.12). 

Em 2008, por intermédio da promulgação da Lei Federal nº 11.892, o CEFET/RJ 

passou a compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT), ―reconhecendo-se como instituição de ensino superior pluricurricular, 

especializada na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica‖ (FREITAS, 2016, 

p.32). 

Atualmente, além de diversas atividades de pesquisa e extensão, o CEFET/RJ 

abrange a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes (pós-médio), 

cursos de graduação (superiores de tecnologia e bacharelado) e pós-graduação, incluindo 

oito programas Stricto Sensu (mestrado e doutorado) reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  
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Para a aplicação de tais atividades, o CEFET/RJ não se expandiu apenas 

academicamente, mas também em espaço físico. Além da sede, situada no campus 

Maracanã, a Instituição detém sete campi hoje. 

 

O primeiro destes sete campi foi inaugurado em agosto de 2003, localizado em 

Nova Iguaçu, situado no bairro de Santa Rita. O segundo campus foi inaugurado 

em junho de 2006 e corresponde ao campus de Maria da Graça, bairro da cidade 

do Rio de Janeiro. No segundo semestre de 2008, surgiram os campi de 

Petrópolis, Nova Friburgo e Itaguaí. Em 2010, foram inaugurados os campi de 

Valença e Angra dos Reis. (CEFET/RJ, 2018, p.13) 

 

 

Figura 1: Mapa dos campi 

Fonte: <http://www.cefet-rj.br/index.php/4-abrangencia-do-cefet-rj>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

Assim, a instituição adquiriu uma estrutura multicampi, o que demanda, de acordo 

com o site institucional do CEFET/RJ (2019), ―projetos viabilizadores de um modelo de 

gestão que garanta a diversidade das regiões (grifo meu), mas também a identidade da 

atuação do Centro Federal nos diferentes campi, localizados no estado do Rio de Janeiro‖ 

e complementa que, ao ampliar o atendimento educacional, ―objetiva contribuir para a 

formação de profissionais bem preparados que atuem no desenvolvimento econômico e 

social de mesorregiões do estado do Rio de Janeiro‖ (grifo meu). Essa informação 

também aparece na aba destinada à apresentação da instituição.  

Por ser recorrente em diferentes subpáginas pertencentes ao portal oficial do 

CEFET/RJ, a meta de atender a demanda local com sua diversidade inerente mostra-se um 

fundamental propósito institucional, motivo pelo qual observo e discorro sobre a sua 

http://www.cefet-rj.br/index.php/4-abrangencia-do-cefet-rj
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presença/ausência nos processos de seleção para docentes substitutos e efetivos de 

Português/Espanhol do campus Valença no capítulo quatro, destinado à análise dessa 

pesquisa.  

Na subpágina destinada à apresentação, a instituição elucida a sua missão de:  

 

Promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

propiciem, de modo reflexivo e crítico, a formação integral (humanística, 

científica e tecnológica, ética, política e social) de profissionais capazes de 

contribuir para o desenvolvimento científico, cultural, tecnológico e econômico 

da sociedade. (CEFET/RJ, 2019, s/p) 

 

Além disso, dispõe a sua visão de ―tornar-se Universidade Federal de Ciências 

aplicadas do Rio de Janeiro‖ (CEFET/RJ, 2019, s/p) e seus valores: integração; 

responsabilidade; comprometimento (ambiental, social, sustentável, com desenvolvimento 

do país); busca pela excelência; autonomia; ética e transparência; respeito (humano e à 

diversidade); compartilhamento de ações e decisões. 

Entretanto, em 2019, o CEFET/RJ teve seus últimos quatros valores contrariados 

(autonomia; ética e transparência; respeito; compartilhamento de ações e decisões), pois 

vivencia uma situação atípica para uma autarquia com autonomia administrativa, uma 

intervenção do Ministério da Educação, conforme afirma um professor  entrevistado pelo 

portal G1
16

: "Nós não estamos aceitando a intervenção do governo federal que está sendo 

realizada no Cefet. Tivemos eleições aqui, foi indicado um nome, mas o governo nomeou 

um interventor do Rio Grande do Sul" (CASTRO, 2019, s/p). 

A intervenção
17

 do governo federal não foi bem aceita por parte da comunidade do 

CEFET/RJ, conforme afirma o portal UOL
18

, de forma especial, pelos/as discentes, que, 

liderados pelo grêmio estudantil, realizaram diversos protestos, incluindo uma barreira 

humana na porta da sala da direção e um ―tuitaço‖, manifestação através da publicação 

maciça na rede social Twitter (BLOIS, 2020).  

Entre erros e acertos, a instituição, que completou 100 anos de educação 

profissional em agosto de 2017, tem prestado excelentes serviços à sociedade fluminense e 

brasileira na tríade ensino, pesquisa e extensão, sendo desafiada de forma contínua a 

inovar, desenvolver e produzir. Assim, com sua qualidade em termos de estrutura, 

tecnologia e material humano (incluindo docentes, funcionários e discentes), o CEFET/RJ 

                                                             
16

 A notícia está disponível em < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/08/19/alunos-do-cefet-

rj-protestam-contra-novo-diretor-geral-indicado-pelo-mec.ghtml> Acesso em 26/12/2019.  
17

 Até a revisão dos ajustes finais desta Dissertação, datada em junho de 2020, o CEFET/RJ permanecia sob 

o comando do segundo diretor-geral pro tempore.  
18 A notícia está disponível em < https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/06/03/sem-mandato-intervencao-

de-weintraub-em-escola-do-rj-ja-dura-quase-um-ano.htm> Acesso em 29/06/2020. 
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é uma potência educacional altamente capacitada para seguir contribuindo na formação 

humana e cidadã de seu público assim como nos setores de mecânica, petroquímica, 

energia elétrica, eletrônica, telecomunicações, química, alimentos, informática, entre 

outros (CEFET/RJ, 2019). 

2.3.2.  CEFET/RJ campus Valença 

 

O campus Valença ocupou o espaço do antigo Instituto Técnico e 

Profissionalizante do Vale do Rio Preto – ITERP, após a federalização e sua incorporação 

à estrutura multicampi do CEFET/RJ, ocorrida no dia 23 de julho de 2009, a partir de 

acordo assinado entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do 

Ministério da Educação (MEC), os dirigentes do CEFET/RJ e da Fundação Educacional 

Dom André Arcoverde – FAA.  

Com suas instalações providas de recursos materiais e infraestrutura para o 

desempenho de atividades dos cursos técnicos regulares de Educação Profissional, o 

ITERP, de acordo com Freitas (2016, p.37), ―foi construído e equipado com recursos 

provenientes do Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, por força de 

convênio entre o Ministério da Educação e a Fundação Educacional Dom André 

Arcoverde, de Valença – RJ‖ (CEFET/RJ, 2018, p.17). 

A inauguração do campus como uma Instituição Federal de Ensino ocorreu 

virtualmente no dia 01 de fevereiro de 2010, em uma cerimônia, realizada em Brasília, em 

que o presidente Luís Inácio Lula da Silva inaugurou setenta e oito unidades da Rede 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Na comemoração estavam presentes o 

―Diretor da Unidade, o Prefeito de Valença e o Diretor Geral do CEFET/RJ, Professor 

Miguel Badenes Prades Filho‖ (FREITAS, 2016, p.37).  

Em princípio, foi implantado como Núcleo avançado
19

, sendo elevado ao status de 

campus
20

 a partir de 2014, diante do processo de expansão e crescimento do CEFET/RJ, 

que possibilitou a admissão de servidores e o aumento da oferta de ações institucionais.  

Em seu primeiro ano, 2010, foi criado o curso Técnico em Agroindústria na 

modalidade concomitante/sequencial (80 vagas), sendo o primeiro da Instituição. Essa 

                                                             
19

 Essa nomenclatura expressa o sentido de uma estrutura menor, mais enxuta, instalada em terrenos doados 

ou federalizados, ainda que a construção e a administração de obra assim como os pagamentos fiquem sob a 

responsabilidade da Instituição Federal, no caso, do CEFET/RJ.  
20

 São as unidades de uma Instituição Federal, que contam com um grande espaço físico, sendo vinculadas 

em termos de infraestrutura; quadro de funcionários e despesas em geral ao governo federal, além de possuir 

um orçamento anual próprio.  
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escolha justifica-se pela vocação regional que demandava por tais profissionais na 

localidade, devido ao predomínio de propriedades rurais no município de Valença.  

Segundo o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de Engenharia de 

Alimentos, o Técnico em Agroindústria ―promoveu o desenvolvimento educacional e 

técnico na região no eixo tecnológico de produção alimentícia, possibilitando o 

atendimento das necessidades da comunidade‖ (CEFET/RJ, 2018, p.17). 

 

A criação do curso de Agroindústria de Alimentos foi um importante passo para 

que o CEFET/RJ Campus Valença se transformasse em um centro de excelência 

de ensino, pesquisa e extensão na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos no 

Estado do Rio de Janeiro. Valença tornou-se um município estratégico para as 

pretensões do CEFET/RJ, uma vez que está localizado próximo a outros dois 

grandes parques industriais do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Estes estados 

também possuem os maiores centros de pesquisa e universidades na área de 

Ciência e Tecnologia de Alimentos. (FREITAS, 2016, p.37) 

 

Em 2014, a verticalização do ensino na instituição passa a ser ofertada com o curso 

superior de Engenharia de Alimentos (cinquenta vagas anuais), mais uma vez para atender 

as necessidades da região. No ano seguinte, em 2015, a implantação de mais um curso de 

nível superior, bacharelado em Administração, realizado em horário noturno com setenta 

vagas anuais. Nesse mesmo ano, dois cursos técnicos integrados ao ensino médio 

iniciaram as suas atividades no campus Valença, a saber, Técnico em Alimentos e Técnico 

em Química, sendo ofertadas trinta vagas para cada um atualmente.  

Em 2016, mais um marco. O CEFET campus Valença inicia suas atividades no 

nível da pós-graduação, com a especialização lato sensu em ―Temas e Perspectivas 

Contemporâneas em Educação e Ensino‖, ―que se destaca pela presença majoritária de 

profissionais de educação da rede pública de ensino em busca de qualificação‖, segundo o 

site institucional do CEFET/RJ (2019).  

A importância desse curso de pós-graduação, no qual atuei como docente em 2018 

e continuo compondo o quadro do programa como professora convidada, deve-se ao 

objetivo de possibilitar a promoção da formação continuada de docentes, pedagogos, 

assistentes sociais e demais profissionais da Educação Básica através do conhecimento de 

teorias e o debate de políticas públicas e práticas pedagógicas contemporâneas, ainda que 

não seja necessário ter realizado um curso de licenciatura ou pedagogia. Pode se 

candidatar qualquer pessoa com curso superior completo reconhecido pelo MEC em 

qualquer área do conhecimento. Até o momento, dois editais já foram lançados (2016, 

com 24 vagas, e 2019, com 22 vagas).  
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No ano de 2018, mais um curso de pós-graduação foi implantado na Instituição, 

em ―Ciência e Tecnologia Cervejeira‖, com vinte vagas semestrais destinadas ao estudo da 

produção e o controle de qualidade em indústria cervejeira.  

Com o advento de tais cursos, o campus avançou na oferta de vagas em todos os 

níveis: médio e superior (graduação e pós-graduação) e aumentou, em consequência, o 

número de 240 estudantes para 880, considerando todos os cursos, segundo informações 

do site institucional do CEFET/RJ (2019). Para atender à nova realidade, houve um 

crescimento também no quadro de servidores: dos iniciais seis docentes e seis técnicos 

administrativos, hoje esse número já soma cinquenta e seis professores/as e vinte e sete 

técnicos.  

Para suportar a nova conjuntura, foi necessária, igualmente, uma expansão física. 

As disciplinas teóricas são ministradas em 10 salas com quadro branco com lousa digital, 

disponível mediante reserva no setor de informática, projetor multimídia fixo, caixa de 

som e computador destinado ao uso do docente com acesso à internet em cada um deles; 

um conjunto de laboratórios altamente equipados para o desenvolvimento das atividades 

práticas, como laboratório de engenharias, de físico-química de alimento, de química, de 

análise sensorial, de microbiologia de Alimentos, de produtos de origem vegetal, de 

tecnologia de bebidas, de tecnologia de frutas e hortaliças, de produtos de origem animal; 

uma biblioteca ao mesmo tempo escolar e acadêmica; sala dos professores; sala de estudos 

para uso dos alunos; laboratório de informática; auditório com capacidade para 178 

pessoas; sala de coordenação e sala do Setor de Articulação Pedagógica – SAPED, com 

uma estrutura de apoio pessoal (pedagoga, psicóloga, assistente social, inspetor de 

disciplina e técnico em assuntos educacionais); entre outras dependências administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2: Fachada do CEFET/RJ campus Valença 
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Fonte: < 

http://www.cinemaecomensalidade.com.br/index.php/eventos/a-escola-presente>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Auditório do CEFET campus Valença 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Biblioteca do CEFET/RJ Valença Fonte: 

<https://www.facebook.com/bibliotecacefetvalenca/photos/p.1206209139562487/1206209139562487/?type

=1&theater >. Acesso em: 09 fev. 2020. 
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Figura 5: Lab. de tecnologia de frutas e hortaliças 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/2579/PPC-Eng.%20de%20Alim%202018-2.pdf 

>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

Para o futuro do campus, a fim de prosseguir com seu vertiginoso crescimento, a 

unidade e seus profissionais necessitam adentrar, cada vez mais, nas necessidades e 

potencialidades locais e regionais da cidade e de sua população. 

Conforme exponho no apêndice dessa dissertação, com tamanha diversidade, 

Valença não desenvolveu sua aptidão para o turismo, o que torna a procura muito 

concentrada apenas em agosto para os festejos da padroeira, Nossa Senhora da Glória.  

A moderada preocupação com o turismo pode ser percebida com a escassa opção 

da rede hoteleira na cidade, por exemplo. Entretanto, é preciso que se estimule a discussão 

sobre o tema, que esteve presente na reunião do PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2020-2024 do CEFET campus Valença, realizada em agosto de 2018.  

Discutimos a importância da implantação, assim que possível, de um curso 

Técnico em Turismo em nível de ensino médio para a região, não apenas para que 

visitantes de outros municípios, estados ou países conheçam o município e a região, mas 

para que os próprios valencianos possam conhecer sua própria história.  

Apesar de vivenciarem em seu dia a dia e serem frutos dela, muitos discentes não 

conhecem a história
21

 tão rica da sua cidade natal, assim como muitos funcionários 

(docentes, técnicos administrativos ou terceirizados) do CEFET campus Valença, a 

maioria vindos do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, também a desconhecem.  

Sem dúvida, o curso atrairia a adesão e as vagas seriam ocupadas não apenas 

de/por inúmeros valencianos, rio-florenses, barrenses e demais moradores da região, como 

de um público mais longínquo.  

                                                             
21

 Julgo esse saber essencial inclusive para a manutenção de uma memória local, regional, individual e 

coletiva.  
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A seleção dos discentes da graduação é feita pelo Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU), após a obtenção da nota do/a candidato/a no Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM. 

 Já os/as estudantes dos técnicos integrados ao ensino médio realizam um processo 

seletivo aberto a qualquer pessoa que apresente o ensino fundamental como escolaridade 

mínima ou esteja cursando o 9º ano, no ano da prova. A unidade destina 60 vagas 

divididas em 30 para ampla concorrência e 30 para atender a Lei nº 12.711/12, sendo 4 

vagas destinadas a candidatos(as) que cursaram todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano) 

em escola da rede pública de ensino; 6 para candidatos(as) que cursaram todo o ensino 

fundamental (1º ao 9º ano) em escola da rede pública de ensino e se auto declararam 

pretos, pardos ou indígenas; 6 para candidatos(as) que cursaram todo o ensino 

fundamental (1º ao 9º ano) em escola da rede pública de ensino e se autodeclararam 

pertencentes a uma família cuja renda per capita mensal é igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo; 6 para candidatos(as) que cursaram todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em 

escola da rede pública de ensino, se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, e 

pertencentes a uma família cuja renda per capita mensal é igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo; 2 para candidatos(as) com deficiência, que cursaram todo o ensino fundamental 

(1º ao 9º ano) em escola da rede pública de ensino; 2 para candidatos(as) com deficiência, 

que cursaram todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escola da rede pública de 

ensino e se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas; 2 para candidatos(as) com 

deficiência, que cursaram todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escola da rede 

pública de ensino e se autodeclaram pertencentes a uma família cuja renda per capita 

mensal é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; 2 para candidatos(as) com deficiência, que 

cursaram todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escola da rede pública de ensino, se 

autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, e pertencentes a uma família cuja renda per 

capita mensal é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, conforme o edital nº 014/2019.  

Os candidatos selecionados recebem uma formação baseada na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, que é um diferencial na área da educação, e pode ser 

realizado de diversas formas no CEFET/RJ campus Valença. Projetos de iniciação 

científica, inclusive com bolsa PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica; projetos interdisciplinares, também com possibilidade de bolsa na instituição; 



54 

 

 
 

visitas técnicas, trabalhos em equipe e monitorias
22

 fazem parte do cotidiano, como mostra 

o site institucional do CEFET/RJ (2019, s/p): 

 

Além disso, diversos projetos de extensão veem
23

 sendo conduzidos com 

objetivo de promover desenvolvimento regional. Entre eles, treinamento e 

capacitação de higiene para merendeiras da rede pública de ensino, além de 

projetos junto à comunidade quilombolas e produtores de gêneros alimentícios 

oriundos de agricultura familiar. 

 

Os projetos desenvolvidos ―veem [sic] contribuindo para a disseminação do 

conhecimento e a melhora na qualidade de vida da população‖, conforme aponta o portal 

institucional do CEFET/RJ (2019). No edital PIBIC/2018, o campus teve 18 projetos na 

graduação e 5 nos cursos integrados aprovados, nos quais os discentes recebem, no ensino 

superior, através do CNPq, uma importância de R$ 400,00 e, no ensino médio, através do 

CNPq, o valor de R$100,00 e, por meio de fonte de fomento do próprio CEFET, a quantia 

de R$300,00. Já no Programa de Bolsas – PBEXT, da própria Instituição, em 2019, a 

unidade teve 14 projetos de extensão aprovados, com 11 bolsas e, em 2018, foram 14 

projetos de extensão, com 13 bolsas, no valor de R$350,00 reais / mensais com duração de 

nove meses. 

Os números ilustram a evolução do campus no cenário institucional e, sem dúvida, 

fazem diferença na vida dos/as aluno/as. No ano de 2018, atuei como coordenadora do 

projeto de extensão ―Oficina de Produção Textual: leitura e prática para o ENEM‖, 

contemplado com uma bolsa discente do PBEXT, e como responsável da monitoria 

voluntária da disciplina de Língua Portuguesa. Assim, pude acompanhar que os benefícios 

vão além dos conteúdos das disciplinas. Realizávamos reuniões quinzenais e relatórios 

mensais que seriam entregues aos setores correspondentes. Nesse acompanhamento, 

observei que eles desenvolvem autonomia, empatia com os outros discentes, senso de 

responsabilidade e criticidade, além de um sentimento mais profundo de pertencimento à 

Instituição somado a um engajamento.  

A culminância anual dos projetos de extensão ocorre na Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – SEPEX, evento que abre as portas para a comunidade com a oferta 

de oficinas, palestras, cursos e vivências idealizadas por docentes, discentes e grupos de 

pesquisa. 

                                                             
22

 O Programa de Monitoria do CEFET/RJ, coordenado pela Diretoria de Ensino (DIREN), é uma atividade 

discente, cujo objetivo é auxiliar o professor, tirando dúvidas de alunos, auxiliando grupos de estudantes, 

possibilitando que neles seja despertado o interesse pelo ensino. O monitor pode ser bolsista ou voluntário.  
23

 Foi mantida a redação original, logo, ajustes gramaticais necessários não foram realizados. 
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Considero que outro diferencial para o ensino de qualidade que a Instituição 

oferece seja a autonomia didática e científica que os docentes recebem, com a opção de 

escolher a metodologia, os procedimentos avaliativos apropriados para a sua disciplina e 

seu público de acordo com o seu perfil. Esse posicionamento de confiança dado aos 

professores gera credibilidade, satisfação e prazer na execução do trabalho, que pode ser 

realizado com suporte estrutural (físico), material e pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

De mestres protagonistas, aqueles que, em outros tempos, eram considerados 

―detentores do saber‖ 
24

, hoje, se aproximam mais das características da vilania, apontados 

como responsáveis pelo fracasso escolar; ―despreparados‖ para o exercício da profissão; 

os que reclamam dos salários/condições de trabalho.  

A charge assinada por Duke e publicada no jornal ―O Tempo‖ de 07 de maio de 

2019 ilustra, especialmente no segundo quadro, o pensamento de parte da população 

perante a classe docente
25

 atualmente.  

 

 

 

 

                                                             
24

 Referência ao status recebido pelos professores na concepção da ―educação bancária‖, na qual o educador 

é posto como o único detentor do conhecimento e o educando como uma tábua rasa, desprovido de 

conhecimento. Assim, ―na visão ―bancária‖ da educação, o ―saber‖ é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber‖ (FREIRE, 1996, p. 57). Entretanto, cabe ressaltar que defendemos uma 

educação oposta, libertadora, dialógica e que estimule a criticidade.   
25

Neste trecho, independente do nível de ensino, faço alusão a toda classe, que sofre com inverdades sobre a 

atividade docente, como ilustra a charge. Outros exemplos podem ser citados, como: ―professores/as 

trabalham pouco, apenas alguns dias na semana‖; ―professorem possuem regalias, duas férias no ano‖, entre 

outros.  
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Figura 6: Cortes na Educação 

Fonte: < https://kikacastro.com.br/2019/05/23/ufmg-sem-balburdia/>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

Além de estabelecer um cenário de atuação próximo da incredibilidade e até na 

violência, o discurso pejorativo impacta negativamente não só a vida do docente, mas a 

educação pública de uma forma mais ampla, como mostra a pesquisa desenvolvida por 

Ferreira (2012, p.41) na Universidade de São Paulo: ―importante ressaltar que o discurso 

de despreparo e desvalorização do professor parece, a nosso ver, estar organizado numa 

formação discursiva de desvalorização da educação pública‖. 

Por ser um espaço no qual quase todos/as um dia circularam (ou ao menos 

deveriam), parece que há um ―microfone aberto‖ para que se possa falar da escola pública, 

mesmo que se detenha um conhecimento superficial, isto é, sem de fato saber o que ocorre 

no dia a dia dessas instituições. Na verdade, os dados, os percentuais, as pesquisas, as 

metas, os rankings e os números são o que parece importar:  

 

Não é difícil perceber que as instâncias governamentais têm optado por analisar 

a crise por que passa a Educação em todo o território nacional, apenas fazendo 

menção a metas de qualidade, a taxas de reprovação, a percentuais de evasão, 

atualizando assim uma ordem hierárquica nesse modo de operar das políticas 

públicas (DEUSDARÀ; ROCHA, 2008, p.47). 

 

Há uma pressão para que se atinjam índices satisfatórios nas mais variadas 

avaliações (Saeb, ANA, Prova Brasil, ENEM, ENADE), com parâmetros nacionais ou até 

internacionais, sem a consideração de fatores que intervêm mais incisivamente e que 

independem da atuação docente.  

 

Esse modo de operar das políticas públicas em que se tem acesso aos problemas 

pelos quais passam trabalhadores(as) e alunos(as) diariamente nas escolas 

públicas em todo o país, apenas por intermédio dos índices e dos percentuais, 

tem criado um cenário um tanto quanto distorcido dos desafios a serem 

enfrentados. Tais programas, ao identificar os problemas e propor soluções a 

partir do exterior do cotidiano de trabalho, restringem-se ao plano das 

prescrições (DEUSDARÁ; ROCHA, 2008, p.47).  
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As asserções expostas até o momento nesse capítulo podem ser confirmadas 

através de uma rápida busca nos endereços eletrônicos dos principais portais brasileiros de 

notícias e reportagens
26

 na internet sobre a profissão docente, como o exemplo a seguir. 

 

 

Figura 7: Notícia sobre a formação dos professores pelo olhar do MEC 

Fonte: <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-mau-desempenho-de-alunos-pode-estar-na-

formacao-de-professores-20595918>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

A reportagem publicada pelo site do jornal O Globo sugere uma possível relação 

entre a formação docente e o ―mau‖ desempenho discente apontado pelos resultados do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, sigla em inglês).  

Pesquisas como a citada costumam desconsiderar outros aspectos que fazem parte 

desse contexto, como: a carga horária, as jornadas duplas de trabalho ou até mesmo 

triplas
27

; a quantidade excessiva de discentes em uma sala de aula
28

; os investimentos em 

educação e o corte de políticas públicas, impossibilitando que essas instituições de ensino 

apresentem resultados em longo prazo.  

Contudo, essa realidade difere bastante quando analisamos as condições de 

trabalho dos docentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT), cujo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

                                                             
26

 Em busca de proporcionar um olhar mais próximo da atualidade, selecionamos apenas notícias e 

reportagens dos últimos cinco anos, a partir de 2014.  
27

 A acumulação remunerada de cargos públicos é permitida, quando houver compatibilidade de horários, de 

dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988, cap. VII, art. 37, inciso XVI a; b). Entretanto, alguns docentes exercem tripla jornadas 

como professor horista em cursos livres ou aulas particulares por exemplo. 
28

 O Art. 24 da Lei nº4.528, de 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do 

sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, discorre que ―o número de educandos por sala de aula, 

definido pelo órgão executivo do sistema, deve ser tal que possibilite adequada comunicação do aluno com o 

professor e aproveitamento eficiente e suficiente do educando‖. Já a Resolução nº 4.778 da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro, publicada no Diário Oficial de 21 de março de 2012, regulamenta a 

estrutura básica das unidades escolares da rede pública estadual de ensino e apresenta em seu anexo 3 que o 

ensino médio deve ter o numero mínimo de 30 e o máximo de 45 por sala de aula, entretanto há uma 

ressalva: ―em unidades escolares inseridas em regiões de intensa demanda poderá ser autorizada abertura de 

turma com número superior ao máximo estabelecido desde que a capacidade física da sala de aula 

comporte‖.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-mau-desempenho-de-alunos-pode-estar-na-formacao-de-professores-20595918
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-mau-desempenho-de-alunos-pode-estar-na-formacao-de-professores-20595918
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CEFET/RJ pertence, visto que há proporções de diferentes graus de (des)prestígio, 

dependendo da rede, instituição, formação, localidade, entre outros fatores, que o/a 

docente atue e se insira.  

Ao objetivar a aprovação e a classificação em um concurso público para o 

magistério federal
29

, o/a candidato/a docente aspira alcançar um emprego estável em 

regime de dedicação exclusiva, que lhe possibilite: atuar em apenas uma instituição, 

desenvolver pesquisas e projetos de extensão além da sala de aula, ter qualidade de vida, 

ser valorizado e reconhecido profissionalmente, obter uma média salarial compatível com 

o custo de vida atual, ter incentivo e investimento na sua formação (mestrado e 

doutorado), usufruir de recursos e boas condições de trabalho para a sua prática docente.  

Essa conjuntura oferecida ao corpo docente unida às políticas de assistência 

estudantil, oferecidas pela Rede Federal, possibilitam um bom desempenho e uma 

notoriedade para suas instituições, seus alunos e professores, como mostram as notícias 

que 

seguem. 

Figura 8: Notícia sobre o bom desempenho dos institutos federais 

Fonte: < https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/01/1950323-apesar-de-cortes-institutos-federais-

lideram-nota-do-enem-em-14-estados.shtml>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

O título da notícia publicada no dia 14 de janeiro de 2018 na Folha de São Paulo 

trata do bom desempenho dos alunos do ensino médio dos institutos federais do país, que, 

segundo o texto, possui 192 unidades entre as 886 melhores do país.  

 

 

 

Figura 9: Resultados das escolas técnicas federais 

Fonte: < https://www.otempo.com.br/politica/reginaldo-lopes/extraordinarios-resultados-das-escolas-

tecnicas-federais-1.2274413>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

                                                             
29

 Esse tipo de esforço deveria também ser investido pelos governos estaduais e municipais na área da 

educação para que o bom desempenho da rede pública fosse regra e não exceção.  
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De forma análoga à notícia anterior, o título desse artigo de opinião trata da 

excelência e o destaque das instituições federais, apontando, em seu subtítulo, os 

principais fatores que influenciam os bons resultados alcançados: a valorização dos 

professores e o combate às desigualdades sociais enfrentadas pelos alunos.  

Por sua parte, a valorização dos docentes do CEFET/RJ campus Valença, 

diretamente relacionados ao nosso corpus, pode ser percebida nos exemplos a seguir: 

Figura 10: Prestígio dos docentes do CEFET/RJ campus Valença na enciclopédia 

Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_(Rio_de_Janeiro)#CEFET_RJ >  

Acesso em: 09 fev. 2020. 

Na página destinada ao município de Valença de uma enciclopédia virtual muito 

popular, a Wikipédia, o CEFET/RJ aparece como a primeira instituição elencada em uma 

lista referente à educação na cidade.  Esse posicionamento, certamente, não se relaciona à 

sua antiguidade, mas ao seu prestígio.  

Ao mesmo tempo, observamos na redação do parágrafo, a menção prestigiosa aos 

professores no trecho: ―a instituição oferece cursos de nível técnico, graduação e pós-

graduação gratuitos e de excelente qualidade ministrados por professores qualificados 

com nível de mestrado e doutorado‖ (grifos meus).  

Esse destaque do CEFET/RJ campus Valença e de seus docentes se faz presente, 

frequentemente, nas páginas impressas e virtuais do jornal ―local‖. Com periodicidade 

semanal, o diário é lançado toda quinta-feira nas bancas de Valença e Distritos, Rio das 

Flores, Rio Preto (MG) e Sul Fluminense.  
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Entre as diversas opções disponíveis no portal do periódico, posto que esse meio 

está sempre divulgando eventos, ações, cursos e outras notícias relacionadas ao 

CEFET/RJ, elegi uma reportagem que traz a opinião de dois alunos das primeiras turmas 

dos cursos Técnicos Integrados em Química e Alimentos, respectivamente.  

Figura 11: A interação dos discentes e docentes do CEFET/RJ campus Valença 

Fonte: < http://www.local.jor.br/noticias/ler/4812/por-que-estudar-no-cefet-curso-tecnico-federal>.  

Acesso em: 09 fev. 2020. 

No texto da reportagem, a aluna evidencia que a metodologia utilizada pelos 

professores torna a aprendizagem prazerosa, já o aluno destaca a grande interatividade dos 

discentes com os/as docentes e colegas, despertando o gosto pelo ensino. Assim, o que 

parece ficar bem claro é a relação de proximidade entre todos os membros da comunidade 

escolar não apenas nas aulas, mas em atividades de pesquisa e extensão como mostra o 

seguinte trecho: ―se torna costume entre os alunos retornarem à unidade no período da 

tarde para continuarem suas pesquisas ou participarem de outras atividades‖.  

Sobre essa experiência única de proximidade quase ―familiar‖ entre discente, 

docente e comunidade escolar vivenciada por mim nos dois anos de atuação como 

professora substituta de Português / Espanhol na Instituição, pretendo discorrer de forma 

mais detalhada na seção intitulada ―Uma dublê em cena: a substituta em ação‖. De todo 

modo, os depoimentos apresentados mostram o lugar que o CEFET/RJ ocupa em Valença 
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e o imprescindível conhecimento da realidade dos estudantes da cidade e, especialmente, 

do Centro Federal de Educação para atuar na docência deste âmbito.  

Outro ponto que podemos inferir a partir das falas dos alunos é que a possibilidade 

de realizar as atividades de extensão e pesquisa no turno da tarde se efetivam mediante 

condições em termos de estrutura física e subsídios, como o regime de Dedicação 

Exclusiva, por exemplo, que permite a atuação do corpo docente não apenas em sala de 

aula, mas nas três bases inter-relacionadas: ensino, pesquisa e extensão.  

Essas e outras características peculiares da docência federal são viabilizadas por 

essas instituições pertencerem a RFEPCT, que são autarquias vinculadas à supervisão do 

Ministério da Educação. Isto é, fazem parte da administração indireta do Estado. Essa 

condição confere autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar 

ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, 

como discorre o parágrafo 1º do Art. 1º do Estatuto da Instituição, aprovado pelo Decreto 

nº 87.414, de 19 de julho de 1982.  

 

 

3.1 Uma dublê em cena: a substituta em ação 

Vivemos na sociedade do consumismo desenfreado, em que coisas ainda em bom 

uso saem para dar lugar a outras. Isso envolve também as diferentes relações humanas e as 

práticas sociais, considerando que a solidez das coisas e dos vínculos humanos se 

interpreta como uma ameaça, como aponta Bauman (2007, p. 28): 

 

En el mundo de la modernidad líquida, la solidez de las cosas, como ocurre con 

la solidez de los vínculos humanos, se interpreta como una amenaza. Cualquier 

juramento de lealtad, cualquier compromiso a largo plazo (y mucho más un 

compromiso eterno) auguran un futuro cargado de obligaciones que 

(inevitablemente) restringiría la libertad de movimiento y reduciría la capacidad 

de aprovechar las nuevas y todavía desconocidas oportunidades en el momento 

en que (inevitablemente) se presente.  

 

Tempos de ―obsolescência programada‖, que tudo tem um determinado período 

para se tornar obsoleto ou não mais funcional, de forma que se possa lucrar mais com a 

aquisição de novos produtos. Assim, ―se espera que las cosas, como los vínculos, sirvan 

sólo durante un ―lapso determinado‖ y que luego se hagan pedazos; que quando –tarde o 

temprano, pero mejor temprano – hayan agotado su vida útil, sean desechadas‖ 

(BAUMAN, 2007, p. 28). 
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Ao caracterizar os tempos atuais, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman me 

remonta ao processo de contratação e atuação do/a docente substituto/a nas escolas 

federais, que por possuir vínculo com prazo pré-determinado para findar, condiz com esse 

contexto denominado pelo teórico como ―modernidade líquida‖.  Assim, abordarei um 

pouco sobre a minha experiência exercendo esse cargo, considerando que esta pesquisa é 

fruto dessa vivência.  

A contratação de docente substituto está fundamentada na legislação disposta no 

inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal de 1988: ―a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público‖ e organizada de acordo com a Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, 

que dispõe sobre a contratação temporária. 

Constam no art. 2°, §1° da Lei 8.745 e art. 14, incisos I a IV do Decreto 

7.485/2011 que a contratação de professor substituto poderá ocorrer para suprir a falta de 

professor efetivo em razão de: I– vacância do cargo; II – afastamento ou licença previstos 

no art. 14, inciso I do Decreto 7.485/2011;  III -afastamento para servir a outro órgão ou 

entidade (art. 93 da Lei 8.112/90); IV - afastamento para exercício de mandato eletivo (art. 

94 da Lei 8.112/90); V - licença para tratamento da própria saúde (art. 202 da Lei 

8.112/90), quando superior a sessenta dias; VI - nomeação para ocupar cargo de direção de 

reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus (Incluídos pela Lei nº 12.425, de 2011).  

Independente da razão, a contratação temporária de docentes substitutos, para 

quando um professor efetivo se afasta por algum motivo legal – seja por licença médica, 

em razão de estudos (especialização, mestrado e/ou doutorado) ou para acompanhar o 

cônjuge -, não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de docentes efetivos em 

exercício na instituição federal de ensino e serão feitas, de acordo com o Art 4º, por tempo 

determinado com prazo máximo de 1 (um) ano, no caso do inciso IV – admissão de 

professor substituto e professor visitante, sendo admitida a prorrogação dos contratos, 

desde que o prazo total não exceda a 2 (dois) anos.  

No caso do CEFET/RJ, os contratos docentes substitutos são firmados pelo período 

de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo de contrato por três 

vezes, totalizando 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, os dois anos dispostos na legislação. 

Entre outras coisas, esse curto período acarreta uma baixa importância, a meu ver, 

destinada a esses docentes, contribuindo para uma precariedade e invisibilidade do 

trabalho realizado por esses profissionais.  
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Iniciei a trajetória como professora substituta em março de 2017 e, um ano depois, 

ingressei como mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense - UFF. Desde então, o foco de grande parte dos 

trabalhos acadêmicos que realizei objetivavam compreender melhor esse universo do 

docente substituto nas Instituições Federais de Ensino, mas eu não esperava que a fase 

inicial de qualquer pesquisa, o levantamento bibliográfico, resultaria em uma tarefa tão 

laboriosa, devido à dificuldade de encontrar materiais (livros, teses, dissertações, 

artigos...) específicos sobre o tema.  

Em sua dissertação com temática referente aos professores substitutos das 

Instituições de Ensino Superior Federais do Sul do Brasil, Aimi (2010, p.19) também teve 

―a percepção de que esse tema até então foi pouco explorado, contando com pouca 

literatura‖ e identificou que os primeiros escritos referentes à formação e constituição dos 

docentes substitutos datam metade do século XX.  

Aimi (2010) acredita que a justificativa para o número reduzido de estudos sobre o 

assunto seja o curto período de permanência desses professores, que estão, na maioria dos 

casos, de passagem pela Instituição de Ensino: ―Verifica-se assim, que o docente 

substituto, além de ser uma temática bastante recente é pouco estudada
30

, pois esses 

profissionais são temporários nas Instituições de Ensino‖. 

Entretanto, há que considerar três fatores imprescindíveis nesse contexto. O 

primeiro trata-se dos/as alunos/as das turmas que esse docente ministrará aulas. Por serem 

docentes de uma Instituição de Ensino Federal e, no caso do CEFET/RJ, exercendo 

carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), estes poderão 

atuar, dependendo da área, nas disciplinas regulares, também denominadas propedêuticas, 

ou técnicas, mas também participarão da formação humanística e cidadã desse alunado, 

independentemente se no nível básico ou superior, como também afirma Aimi (2010): 

como são docentes de uma instituição de ensino, eles são responsáveis diretamente pelo 

ensino e formação prestada aos acadêmicos.  

O segundo envolve a formação do próprio docente, posto que esse profissional é 

constituído continuamente na sua prática docente no cotidiano da escola através da 

interação com os/as discentes, os/as colegas, os/as gestores/as, os/as funcionários/as, os/as 

responsáveis e demais atores que pertencem a uma determinada comunidade escolar. 

Aprendemos a ser professor/a não apenas em um curso normal, na graduação ou na pós-

graduação nas universidades, nos cursos de qualificação ou formação continuada, mas 

                                                             
30

 Redação original de acordo com a citação.  
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principalmente em nossa prática em sala de aula, com diferentes contextos e públicos que 

nos são apresentados e diante de inúmeras situações que nós não somos preparados a lidar 

por meio das disciplinas teóricas pertencentes à academia.  

A pesquisa de Aimi (2010, p.91) nos confirma na constatação geral de suas 

análises precedentes que ―esses docentes estão se construindo como docentes em 

dinâmicas relacionais, conseguindo produzir conhecimentos, dentro das relações, muitas 

vezes tensas, construídas dentro da instituição‖.  

Em um dos parágrafos seguintes, a pesquisadora consegue descrever em palavras 

um pouco do significado dessa experiência para a formação docente: 

 

O professor substituto constrói-se como docente a partir dessa experiência e as 

bases para essa construção não é somente a intelectual, mas também a partir de 

sua história de vida, constituída de aspectos emocionais, afetivos, pessoais e 

interpessoais. Desse modo, convém ultrapassar a visão professor/objeto, pois ele 

não é apenas um sujeito que se coloca dentro de uma instituição em uma relação 

estrita de conhecimento, que processa informações e a ―repassa‖ aos seus 

alunos. (ênfase da autora) (AIMI, 2010, p.91).  

 

Essa visão objetificada que se tem desses docentes, mencionada pela autora ao 

final da citação, corresponde ao sentido próprio da industrialização de objetificar os 

indivíduos como máquinas, sendo alvo de um processo que transforma a subjetividade, a 

singularidade e o trabalho em algo material, capaz de produzir.  

Essa concepção que se tem do docente substituto advém do crescente 

neoliberalismo no âmbito educacional, como bem explica Brandão (2018, p.10):  

 

A invasão das práticas neoliberais no contexto educacional é uma realidade que 

implica sérias ameaças, tanto pela qualidade do serviço prestado quanto pela 

qualidade de vida dos profissionais envolvidos. Por mais que esse movimento 

ocorra mais explicitamente em instituições privadas, um fenômeno análogo 

pode ser observado em instituições públicas, a partir de contratos / substitutos 

temporários e subversão das premissas iniciais de sua concepção. 

 

Inicialmente contratados como forma de prover afastamentos e licenças, 

especialmente a fim de possibilitar a qualificação dos docentes efetivos e a manutenção de 

sua formação, os professores substitutos estão cada vez mais presentes nas instituições de 

ensino públicas do país, inclusive para preencher cargos vagos em áreas que não há 

professor efetivo por falta de códigos de vagas suficientes para o funcionamento dos 

campi.  

 

Essa contratação, que inicialmente surge como recurso para viabilizar a 

qualificação dos docentes que precisariam se afastar temporariamente para 
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programas de pós-graduação strictu sensu, com ganhos para a qualidade do 

ensino, acabou sendo subvertida. Gradativamente, em função da ausência de 

concursos públicos e pouco investimento do Estado, esses professores de caráter 

provisório começaram a se tornar uma figura mais e mais recorrente, como uma 

forma de terceirização do trabalho docente. Como efeito desse desvio do que 

seria a prerrogativa do professor substituto, o que se verifica é uma condição de 

precariedade seja pela circunstância de formação de um vínculo incerto, seja 

pela configuração de um quadro de cidadão de segunda categoria dentro da 

organização, seja por toda uma sorte de condições advindas desse cenário. 

(BRANDÃO, 2018, p.15) 

 

Apesar do curto período na instituição, podendo ser um tempo de meses ou até dois 

anos, é preciso compreender que o professor substituto deixa suas marcas na vida 

daqueles/as estudantes e colegas assim como também é marcado nesse processo, sendo 

necessário caminhar na contramão dessa visão neoliberal de objetificação desse 

profissional. Assim, buscar entender como esses sujeitos se constituem como docentes 

nessa prática, dentro do contexto em que estão inseridos durante o tempo estipulado, se 

torna necessário em investigações para auxiliar na composição de uma literatura sobre o 

assunto, que favorecerá a formação de futuros docentes substitutos e suas práticas assim 

como o desenvolvimento de projetos com foco nesses profissionais e/ou temáticas afins, 

como é o caso dessa pesquisa.  

O último e terceiro fator que deve ser considerado nesse contexto é o fato de que a 

qualidade da instituição de ensino assim como o cumprimento de seus objetivos e sua 

missão dependem dos atores sociais que pertencem e compõem essa escola e/ou 

universidade: discentes, docentes efetivos e substitutos, gestores, funcionários, entre 

outros. Por conseguinte, torna-se importante para a sociedade como um todo, que consome 

de forma direta ou indireta as benfeitorias, os serviços e os estudos produzidos nessas 

instituições.  Logo, tanto a formação quanto a atuação desses sujeitos devem ser objeto de 

preocupação, análise e pesquisa por parte dessas instituições e de todas aquelas 

preocupadas com a educação de qualidade.  

Decerto, ―os processos constitutivos da formação docente são apropriações das 

experiências vividas ao longo de suas trajetórias de vida. Cada docente possui uma 

especificidade, uma trajetória única‖ (AIMI, 2010, p.16), assim, o percurso institucional 

de cada professor substituto, que envolve dimensões objetivas e subjetivas no processo, é 

singular, devido a um grande número de variáveis: a instituição, o campus, a área da vaga, 

o público destinado, os colegas de trabalho, a gestão organizacional, as concepções 

políticas vigentes, os aspectos sociais, históricos e temporais daquela localidade, entre 

outros elementos.  
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Através do intercâmbio de informações dessas vivências singulares, os docentes 

substitutos e as instituições poderão despertar o interesse sobre o trabalho docente com 

vínculo temporário, considerando a inserção dessa prática em diversas realidades, além de 

obter dados para refletir criticamente e perceber os possíveis pontos de fragilização e 

precarização dessa relação, observada na pesquisa de Brandão (2018, p.14): ―o que se 

percebe é uma relação onde a submissão e a precarização no vínculo ‗professor substituto‘ 

demarca a fragilidade de relação empregatícia com a Instituição de Ensino Público no 

contexto dessa vivência‖.  

Avalio a minha experiência como professora substituta no CEFET/RJ campus 

Valença de forma muito positiva tanto no âmbito profissional quanto pessoal, posto que, 

ao tomar conhecimento do processo seletivo
31

 para ocupar a vaga de docente de 

português/espanhol na instituição, realizei a inscrição como uma forma de buscar adquirir 

experiência em provas de aula, sem nenhuma pretensão de que pudesse lograr êxito
32

. O 

processo de seleção foi composto das seguintes etapas: prova de título; prova pública de 

aula e entrevista.  

Após ser aprovada e classificada, realizei uma exaustiva etapa burocrática 

admissional de documentos e exames e fui me apresentar na Seção de Articulação 

Pedagógica – SAPED – do campus Valença.   

Ao chegar ao local, participei de uma reunião com a pedagoga e o coordenador do 

Colegiado do Ensino Médio - COEME, eles me entregaram o livro didático e a ementa de 

Língua Portuguesa do 2º ano do Ensino Médio, público com o qual eu trabalharia; 

apresentaram os horários da disciplina nas turmas em que eu ministraria aula, inicialmente 

apenas duas
33
; e fizeram alguns comentários e recomendações: ―olha, as turmas são 

tranquilas, você irá gostar deles, só terá mais dificuldade e precisará de muita paciência 

com o Venâncio
34

, pois ele pergunta o tempo todo e os outros alunos ficam impacientes 

com os questionamentos que ele faz‖.  

Talvez por perceber minha fisionomia um pouco curiosa com o que acabara de 

ouvir, ela prosseguiu: ―é que o Venâncio é quilombola, tem muita dificuldade, e nós, eu e 

                                                             
31

 Apesar de ser um processo diferente do concurso público, as regras e normas de um processo seletivo 

também são publicadas em edital para conhecimento público e, em geral, costuma ser constituído de 

algumas etapas, como análise de currículo, prova de títulos, entrevista, prova pública de aula, entre outros.  
32

 Na época, início de 2017, eu tinha terminado o curso de especialização em Língua Espanhola Instrumental 

com fins para Leitura na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no mês anterior (dezembro/2016), tinha 

algumas publicações e poucos anos de experiência, logo, obtive uma pontuação baixa na prova de títulos, o 

que resultou a 5ª colocação na primeira etapa.  
33

 No momento do meu ingresso, a licença do professor efetivo de Língua Portuguesa ainda era parcial.  
34

 Os/as alunos/as e os/as servidores/as serão identificados por nomes fictícios por questões éticas para com 

os sujeitos envolvidos.  
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a Elisa (outra pedagoga) estamos fazendo um trabalho em paralelo aqui na SAPED com 

ele com reforço na área de linguagem e de matemática na parte da tarde em alguns dias da 

semana‖. Nesse momento, a tentativa dela de esclarecer me deixou ainda mais confusa e 

apreensiva por ignorância de minha parte, na acepção de falta de conhecimento. Sabia que 

eram descendentes de escravizados e só, algo bem superficial, de informação de senso 

comum.  

Com escassa informação sobre esse grupo, pouca experiência na docência e 

sabendo que entraria em sala de aula no dia seguinte, o único e mais certeiro caminho era 

estudar e preparar uma aula com uma dinâmica de apresentação para conhecê-los melhor. 

Já nesse momento, acredito que seja compreensível o quanto é necessário que 

informações pertinentes ao trabalho e à prática docente assim com peculiaridades da 

Instituição, do campus e da localidade facilitariam todo o processo de atuação docente, 

especialmente nesse primeiro contato.  

Não por acaso, uma das primeiras inquietações que motivou essa pesquisa 

converge com um dos resultados obtidos através das entrevistas realizadas com docentes 

substitutos na pesquisa de Aimi (2010, p.90): ―a familiaridade com a instituição favorece a 

contratação e a atuação docente, pois estar inserido e compreender o contexto fazem com 

que os professores sintam-se mais próximos da instituição, facilitando assim, o 

relacionamento‖. 

Conhecer previamente o contexto que está envolvido permite que os professores 

diminuam o incômodo e a perda de tempo com a descoberta da instituição, conferindo 

uma maior produtividade nos primeiros meses ou ano, desse modo, concordo com Aimi 

(2010, p.65) que ―esses incômodos são relacionados ao funcionamento, a organização e a 

estrutura administrativa da instituição‖. Muitas vezes, especialmente no início, não 

sabemos a quem recorrer em cada situação, nem o significado das siglas, a existência dos 

setores, as possibilidades de serviços oferecidos por cada um deles, as ações e situações 

que podemos ter autonomia para deliberarmos e decidirmos ou que precisamos transferir 

para a coordenação ou inserir na pauta de uma reunião de Colegiado ou de Conpus – 

Conselho do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

campus Valença. Em outras palavras, não obtemos praticamente nenhuma informação 

previamente sobre o trabalho que efetivamente será realizado, pois até mesmo o cargo de 

docente EBTT possibilita que o professor atue em diferentes níveis de ensino, com 

diversas possibilidades de disciplinas e de públicos.  
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Retomando o relato, ao conviver com Venâncio, pude observar que a maioria dos 

seus frequentes questionamentos resulta de insegurança, pois ele tem necessidade que o/a 

docente confirme a compreensão que ele teve, assim, ele pergunta do seu jeito aquilo que 

acabara de ser explicado para assegurar o entendimento. Esse mesmo comportamento é 

repetido nas avaliações, o aluno nos aciona durante todo o tempo para interrogar sobre as 

questões, inclusive com informações que já estão presentes nos enunciados. Outras 

percepções que tive foi que Venâncio ficava com o exame avaliativo em mãos até o tempo 

esgotar, sempre era o último a finalizar, e sublinhava a prova inteira. Quando indaguei o 

porquê dessa atitude, ele me respondeu que era para garantir que ele não iria pular 

nenhuma palavra durante a sua leitura.  

Venâncio havia sido alfabetizado na escola da comunidade do Quilombo São José 

da Serra, na qual as tradições culturais eram mantidas vivas, especialmente através do 

caxambu e do jongo, espaço em que as narrativas orais na música, na dança e na contação 

de histórias e lendas são priorizadas, logo, as atividades que envolviam a grafia de sons 

semelhantes eram mais laboriosas para ele.  

Nas reuniões de Conselho de Classe e em conversas nas salas dos professores, 

muito se discutia se Venâncio possuía algum tipo de desvio fonológico, entretanto, ao 

estudar e tentar me apropriar da cultura do quilombo, compreendi que a primazia dada à 

produção e compreensão oral no cotidiano e na escola do quilombo influenciava nas 

aptidões e dificuldades que Venâncio apresentava.  

No Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do Quilombo São 

José da Serra, publicado na coleção Terra de Quilombos e organizado pelo INCRA, 

autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) responsável pela 

titulação dos quilombos, há trechos da entrevista concedida para o documentário 

―Quilombo São José da Serra‖. Entre eles, há o depoimento do líder da comunidade, o 

Toninho Canecão, Antônio Nascimento Fernandes (2016, p.10) que confirma essa 

prioridade dada às tradições orais: ―o jongo para nós aqui é como se fosse o carro-chefe, 

porque, antes de a gente aprender o pai-nosso, a gente já sabe cantar o jongo‖. 

Após a licença total concedida ao docente efetivo de Língua Portuguesa, novas 

turmas foram conferidas a minha incumbência. Nesse momento, passei a ministrar aulas 

também para a turma de Lavínia, aluna também oriunda do Quilombo São José da Serra, e 

observava as mesmas dificuldades ortográficas percebidas em Venâncio assim como a 

insegurança. Entretanto, ao contrário desse que sempre me procurava nos corredores da 

escola e no horário destinado ao atendimento ao aluno no contra turno escolar a fim de 
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sanar dúvidas, Lavínia era uma aluna muito faltosa, que não fazia questionamentos, quase 

sempre em silêncio e raramente recorria a mim em sala de aula. Acredito que por ter uma 

personalidade mais tímida. 

No ano de 2019, mesmo com o contrato vigente até março, quando eu completaria 

o tempo limite de 2 (dois) anos no CEFET/RJ, iniciei o ano letivo com uma turma de 1º 

ano do Ensino Médio e, logo nas primeiras atividades, observei em Luiza uma semelhança 

com o tipo de dificuldade apresentada por Venâncio e Lavínia. Após essa percepção, 

verifiquei junto a SAPED se a aluna também pertencia ao Quilombo São José da Serra, 

mas eles não tinham essa informação. Após averiguar, constataram que Luiza era mais 

uma aluna quilombola. Logo, contatei que, mesmo com personalidades diferentes, eles 

não possuíam desvios fonológicos individuais, mas uma defasagem que a instituição e o 

corpo docente ainda não sabiam lidar, até mesmo por esses serem os primeiros alunos do 

campus, que inaugurou os cursos Técnicos Integrados em 2015. 

Durante o período que ministrei aulas para cada um deles, tentei mesclar os 

formatos avaliativos a fim de tentar contemplá-los de uma forma mais apropriada, ou seja, 

além da prova escrita, em alguns bimestres optei por seminários, estudos dirigidos, 

participação em sala, debates regrados, releitura de contos em vídeos ou peças teatrais, 

entre outras atividades individuais, em duplas, trios ou grupos. Entretanto, surgia um 

problema de interação e socialização: o aluno e as alunas mencionados, na maioria das 

vezes, ficavam no grupo dos alunos que remanesciam, pois parte dos discentes evitava 

montar grupos com eles devido às suas já mencionadas dificuldades.  

Por mais que os textos teóricos nos ajudem de uma forma generalizada, as 

disciplinas da graduação não nos preparam para lidar com essas situações que vão se 

delineando em nosso cotidiano em sala. Aprendemos através de leituras sobre o assunto, 

diálogo com os colegas, tentativas, acertos e erros, mas certamente ter informações do 

contexto da escola e do público facilitaria, e muito, esse processo.  

Conforme experimentamos, vamos descobrindo o perfil dos discentes, das turmas, 

às vezes uma atividade certeira com um grupo, pode não funcionar com outro. Até o 

momento que temos um feeling, isto é, uma intuição que nos direciona a seguir por 

determinados caminhos.  

No meu segundo ano como docente de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

da turma de Venâncio (Técnico em Alimentos), estava com aproximadamente seis alunos 

em recuperação no quarto bimestre e em torno de quatro alunos na turma do mesmo ano, 

mas do curso Técnico em Química. No CEFET/RJ campus Valença, temos duas semanas 
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no final de cada bimestre destinadas às provas, ou seja, os/as discentes não assistem aulas, 

mas realizam duas avaliações de disciplinas diferentes em cada dia, englobando as 

propedêuticas e as técnicas. Sabia o quanto eles e eu estávamos cansados após esse 

exaustivo processo e que não havia tempo hábil para vermos novamente todo o conteúdo 

antes de uma avaliação de recuperação. Nesse momento, a experiência após dois anos de 

tentativas, acertos e falhas contribuiu para que essa intuição aflorasse. Então, propus uma 

dinâmica de avaliação diferenciada para a recuperação desse grupo: os/as alunos/as 

apresentariam para os/as colegas um assunto trabalhado na disciplina durante o ano, que 

era selecionado por mim para cada um deles. As apresentações foram divididas em dois 

dias e horários. Assim, propositalmente, escolhi o tema ―variação linguística‖ para 

Venâncio.  

Como era de costume, ele me procurou nos horários de atendimento e nos 

corredores: conversamos sobre o assunto, citei exemplos e situações para que ele pudesse 

analisar, auxiliei e opinei na confecção dos slides que ele havia preparado.  

No dia da sua apresentação, Venâncio deu uma aula não apenas sobre variação 

linguística como também de preconceito linguístico, pois, além de citar o que já havíamos 

conversado, o aluno apontou seu próprio exemplo e mostrou-se seguro e empoderado. 

Percebi, naquele momento, o quanto ele havia avançado, não apenas intelectualmente, mas 

criticamente, e que eu havia conseguido cumprir meu objetivo na Instituição. Acredito que 

esse momento marcante na trajetória da minha prática docente se tornou uma avaliação 

mútua, além de ser emocionante.   

 

 

3.2  O espanhol na Rede Federal: um desafio quixotesco? 

Cabe conhecer um pouco do contexto histórico e social do ensino de línguas 

estrangeiras, de forma especial de língua espanhola, na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) a fim de analisar a situação atual e as 

perspectivas de um ensino plurilíngue nas instituições que a compõe.  

Ao conhecer a trajetória do ensino de língua espanhola
35

 no Brasil, verifico que as 

decisões sobre a questão da pluralidade linguística nas escolas são oriundas de resoluções 

                                                             
35

 Para conhecer sobre o caminho percorrido pelo ensino da língua espanhola no Brasil nos últimos anos, 

sugiro a leitura do artigo ―Ensino de espanhol no Brasil: uma (complexa) questão de política linguística‖, de 

Xoán Carlos Lagares, presente no livro ―Política e políticas linguísticas‖, organizado por Christine 

Nicolaides, Kleber Aparecido da Silva, Rogério Tilio e Claudia Hilsdorf Rocha. 



71 

 

 
 

definidas por Instituições, Secretarias, Fundações e Ministérios de Educação, tratando-se 

de deliberações mais de programas governamentais do que políticas linguísticas.  

Assim, o ensino de língua estrangeira nas escolas tem se relacionado ao ―grupo 

social que esteja no poder, exercendo poderes tanto legislativos quanto judiciários, criando 

políticas linguísticas que promovam a diversidade linguística ou a exclusão‖ dessa 

(SILVA, 2018, p. 241). 

Em 2008, quando a RFEPCT foi instituída, o ensino de língua espanhola como 

língua estrangeira, ainda que de matrícula facultativa por parte dos alunos, no currículo 

das escolas públicas e privadas de ensino médio do Brasil era de oferta obrigatória pelas 

escolas devido à aprovação da Lei 11.161/2005, conhecida como a ―Lei do Espanhol‖:  

 

Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos 

currículos plenos do ensino médio. § 1o O processo de implantação deverá estar 

concluído no prazo de cinco anos, a partir da implantação desta Lei. § 2o É 

facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino 

fundamental de 5a a 8a séries. Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes 

públicas de ensino deverá ser feita no horário regular de aula dos alunos.  

 

De acordo com Lagares (2013, p.186), entre os fatores contextuais que legitimaram 

a sanção da lei estão: 

 

A crise que naquele momento sofriam os países do Mercosul e o próprio 

processo e integração política e econômica iniciado pelo Tratado de Assunção 

de 1991, assim como o aumento do investimento de capital espanhol no Brasil, 

como a instalação no país de grandes empresas, como Telefônica, Banco 

Santander, Repsol, Gás Natural ou Iberdrola.  

 

Dessa forma, um encontro de interesses deu origem e corroboraram para a 

aprovação da lei 11.161/2005
36

. Por um lado, o discurso baseado no argumento de caráter 

integrador da América Latina, que estreitava a comunicação e os laços com os países 

vizinhos e seus representantes políticos. Por outro, a questão econômica, com a 

instauração de grandes empresas espanholas, além de uma negociação econômica com o 

governo espanhol, acertada na XV Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de 

Governo, realizada na Espanha, que trata de uma ideia espanhola de buscar a conversão de 

dívidas em investimentos em educação e desenvolvimento.  

                                                             
36

 Para mais informações sobre a conjuntura jurídica e legislativa brasileira relativa à questão do ensino de 

línguas que propiciaram a inclusão do espanhol como disciplina obrigatória no sistema educacional 

brasileiro, recomendo a tese ―Língua viva, letra morta: obrigatoriedade e ensino de espanhol no arquivo 

jurídico e legislativo brasileiro‖, de Fernanda Rodrigues, apresentada ao Programa de Pós-graduação em 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Maria Teresa Celada. 
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Mesmo com a obrigatoriedade de oferta do ensino do espanhol, nem todos os 

campi cumpriam a legislação, como é o caso do CEFET/RJ campus Valença, que não 

disponibilizava a possibilidade do aprendizado da língua até a minha admissão como 

professora substituta.  

Entretanto, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a contratação 

de professor substituto, edital nº 001/2017, foi divulgado no dia 03 de fevereiro pelo 

Diário Oficial da União e, após 13 dias, a ―Lei do Espanhol‖ foi revogada pela recente Lei 

de Reforma do Ensino Médio - Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, implementada por 

meio de uma Medida Provisória – MP nº 746, de 22 de setembro de 2016, imposta sem 

diálogo com os principais envolvidos no sistema educativo: alunos, professores, equipe 

pedagógica, direção e sociedade, que regulamenta apenas o inglês como idioma de oferta 

obrigatória, apresentando um retrocesso
37

 para a política de pluralidade linguística nas 

escolas do ensino médio do país.   

Percebemos, nesse caso, mais um exemplo em que o contexto, influenciado por 

fatores não linguísticos estimula a ação de políticas, já que o Vice-presidente da 

República, Michel Temer, ao assumir o governo, adotou diversas medidas provisórias, 

como a exposta acima, com o objetivo de, segundo ele, ―diminuir o ‗déficit econômico‘ e 

o ‗caos político‘ que se instalaram no Brasil‖ (SILVA, 2018, p. 238).  

Por outro lado, as ações políticas também ocorrem de forma ascendente. Esse 

pensamento pode ser mais bem compreendido quando Rajapagolan (2013, p.31) 

complementa que: 

 

Os agentes de atos praticados sob a ótica política nesse sentido podem ser 

qualquer pessoa ou grupo de pessoas (ou mesmo, um grupo estranho ao público 

alvo, um grupo de provocadores, agente provacateurs). E os atos praticados 

mais ou menos organizados e orquestrados. Ou podem ser esporádicos ou 

espontâneos.  

 

Foucault, em seu curso intitulado ―Soberania e Disciplina‖ (1999, p.100), no qual 

apresenta características múltiplas e dinâmicas do poder nas sociedades modernas, afirma 

que esse não se detém e nem se concentra nas mãos apenas de uns, isto é, não se 

estabelece apenas de forma hierárquica e vertical apenas pelos governantes e instituições:  

 

Não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de 

um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre 

                                                             
37

Quando sancionada, a nosso ver, a Lei 13.415/2017 ainda estava incoerente com o que era previsto na 

redação do inciso III do Art. 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: ―será incluída uma 

língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, 

em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição‖.  
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as outras; mas ter bem presente que o poder não é algo que se possa dividir entre 

aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem 

e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou 

melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou 

ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um 

bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não 

só circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua 

ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por 

eles. (FOUCAULT, 1999, p. 103) 

 

Em concordância com o pensamento de Foucault, acredito que seja possível 

realizar propostas de políticas linguísticas a partir de enfoques locais, seja por iniciativa de 

equipes pedagógicas, representantes de comunidades ou grupo de professores em uma 

reunião de colegiado, por exemplo.  

Assim, mesmo com a revogação da Lei 11.161/2005 e, em consequência, 

tentativas, por parte da Instituição, para que eu atuasse apenas com a Língua Portuguesa, 

consegui introduzir o ensino da disciplina optativa ―Língua Espanhola e Cultura 

Hispânica‖ no CEFET/RJ campus Valença no dia 04 de julho de 2017, rompendo com 

empecilhos criados, como a falta de uma ementa
38

, por exemplo.  

A disciplina era oferecida na modalidade presencial, com dois tempos semanais, de 

matrícula facultativa para os/as discentes dos cursos Técnicos em Alimentos e em 

Química Integrados ao Ensino Médio. Entre os objetivos citados na ementa, estão: 

expandir o horizonte linguístico e cultural do aluno, através do contato com culturas 

(espanhola e hispano-americana), tempos e espaços geográficos diferentes por meio do 

trabalho com diversos gêneros discursivos e com os temas transversais; ampliar a 

construção da identidade e da formação cidadã do alunado por meio da alteridade; atuar e 

posicionar-se como um cidadão crítico e reflexivo mediante a leitura dos textos em língua 

estrangeira, nas interações em sala de aula e, consequentemente, na vida social.  

No ano de 2017, a disciplina foi oferecida apenas no segundo semestre e 13 alunos 

realizaram a inscrição. No ano seguinte, 2018, iniciamos a disciplina no final do mês de 

março e 28 discentes optaram por se matricular na matéria.  

Durante esses dois anos, realizamos diversas atividades na Instituição: 

participamos da Feira do Conhecimento, Inovação e Cultura, em 2017, com o projeto 

interdisciplinar ―La Cocina Hispana: un poco de la historia y cultura del sabor sobre la 

mesa‖, realizado com o apoio dos/as docentes do curso Técnico em Alimentos, e a SEPEX 
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 Fui informada que a disciplina não poderia existir pela falta de uma ementa, entretanto, eu me ofereci para 

criá-la.  
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- Semana de Ensino Pesquisa e Extensão de 2017 e 2018, com salas temáticas 

apresentando o ―Día de los muertos‖ e os aspectos culturais do Chile, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: SEPEX 2017 – Día de los muertos 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora.  

 

Assim, o campus Valença iniciou a sua história com o ensino de língua espanhola 

como língua estrangeira na Rede CEFET/RJ, que possui atuações de professores de 

espanhol em um cenário bem diversificado em cada unidade, posto que, assim como toda 

a Rede Federal, as instituições são diferenciadas, logo, as políticas de oferta o espanhol 

são plurais. 

De acordo com Ramos Oliveira e Silva Júnior (2018), não há uma data precisa para 

a inserção do ensino de línguas estrangeiras na educação profissional no Brasil: 

 

La presencia de la enseñanza de las lenguas extranjeras en la educación 

profesional brasileña no tiene una fecha precisa y ni siquiera una historia 

fielmente registrada. Sabemos que fue a partir del año 1978 con la creación e 

implementación del Projeto Nacional de Inglês Instrumental (ESP), liderado por 

la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), bajo la 

coordinación de la Profesora Doctora María Antonieta Alba Celani, que las 

primera acciones y discusiones para la oferta de la enseñanza del inglés 

empezaron a materializarse. (RAMOS OLIVEIRA; SILVA JÚNIOR, 2018. p. 

28).  

 

Esse registro mostra que o caminho começou a ser trilhado com o ensino de língua 

inglesa através do Projeto Nacional de Inglês Instrumental
39

, que, segundo Silva Júnior 

(2017, p.13), ―teve importância nacional para delinear os rumos do ensino de línguas 

estrangeiras no cenário da educação profissional de nosso país, além de continuar 

contribuindo para novos estudos e abordagens sobre o ensino de línguas para finalidades 

profissionais e acadêmicas‖.  
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 Encabeçado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em especial, pela professora Doutora 

Maria Antonieta Alba Celani.  
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Por sua parte, ―antes da criação dos Institutos Federais, o espanhol fez-se presente 

em alguns Centros Federais e/ou Escolas Técnicas da Rede devido à criação de cursos 

técnicos na área de Turismo e Hospitalidade‖ (SILVA JÚNIOR, 2017, p.12), o que 

demonstra, segundo o autor, o início da existência dos/as docentes de espanhol nas 

Instituições da Rede Federal, ―demarcando a vinculação e a atuação do professor de 

espanhol aos cursos técnicos, cuja abordagem de trabalho tomou como base os 

pressupostos do ensino de espanhol instrumental ou para fins específicos‖ (SILVA 

JÚNIOR, 2017, p.12). 

Essa, ainda tímida, inserção do espanhol no currículo do ensino técnico e/ou 

profissionalizante, em especial, no âmbito federal, ocorreu de forma tardia, após 13 anos 

da introdução do ensino do inglês nesse âmbito, conforme dados apresentados por Ramos 

Oliveira e Silva Júnior (2018, p.28): ―en el caso del español, su inserción en el currículum 

es bastante tardía y se da a partir del 1991, o sea, mucho tiempo después‖. 

No contexto do CEFET/RJ, o ensino da língua estrangeira foi oferecido, 

inicialmente, em 1947, para os professores das escolas industriais federais, ainda na época 

da Escola Técnica Nacional, com o estudo da língua inglesa, conforme Ciavatta e Silveira 

(2010, p.30) em um título dedicado a Celso Suckow da Fonseca na Coleção Educadores: 

 

Em 1947, quando as atividades da Comissão BrasileiroAmericana de Educação 

Industrial (CBAI) iniciam-se oficialmente, na vigência do Acordo assinado 

entre Brasil e Estados Unidos, Celso Suckow da Fonseca participou das 

referidas atividades tanto como diretor, quanto como cursista. Participou da 

reunião de diretores de estabelecimentos industriais e do curso oferecido a 

professores das escolas industriais federais, sediado pela Escola Técnica 

Nacional. Esse curso14 dividia-se em duas etapas, sendo a primeira uma revisão 

dos conhecimentos gerais e técnicos e estudo da língua inglesa, e a segunda um 

curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. (CIAVATTA; SILVEIRA, 2010. 

p. 30) 

 

Ainda sobre o curso oferecido na Escola Técnica Nacional com sequência em um 

aperfeiçoamento nos Estados Unidos, as autoras complementam, em outro momento do 

texto:  

 

No início do ano de 1947 seguira para os Estados Unidos a primeira turma de 

professores do ensino industrial, com finalidade de aperfeiçoamento nas 

diferentes técnicas que ensinavam. Era um grupo constituído de quarenta 

docentes, todos representantes de disciplinas de oficinas, provenientes das várias 

escolas da rede federal. Sua permanência naquele país seria de um ano, 

havendo, antes da partida, sido concentrados durante três meses na Escola 

Técnica Nacional, onde se organizara um curso preparatório, do qual fazia parte 

o estudo intensivo da língua inglesa.(CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p.111) 

 



76 

 

 
 

Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 5.692/1971 dispõe sobre a união 

entre a educação do ensino ―secundário‖, atual ensino médio, e a formação profissional, 

com uma proposta para o início de um ensino técnico.  

 

Debido a la unión de los curricula entre la educación de formación profesional y 

la secundaria, propuesta por la Ley de Directrices y Bases (LDB) en 5.692/1971, 

la educación empezó a ser técnica. Con eso, por primera vez en la historia, las 

lenguas extranjeras, o mejor, el inglés, formó parte de la formación del 

currículum de la enseñanza profesional. Así, podemos afirmar que el inglés 

estuvo presente como lengua extranjera recomendada en la educación 

profesional desde la aprobación de dicha LDB. (RAMOS OLIVEIRA; SILVA 

JÚNIOR, 2018, p.30) 

 

Durante anos, o inglês como idioma estrangeiro reinou com unicidade no cenário 

da educação profissional federal, entretanto, algumas mudanças a favor do plurilinguismo 

passaram a ocorrer depois da virada do milênio.  

 

O primeiro Concurso Público para professor efetivo de Espanhol do CEFET/RJ 

ocorre no ano de 2005, onde sessenta e seis candidatos disputavam uma única 

vaga de Língua Portuguesa e Espanhola
40

. No final do processo seletivo (provas 

teórica, didática e de títulos) somente dois professores foram aprovados e 

classificados na seleção. O professor aprovado tomou posse no mês de agosto 

daquele ano com a função lecionar a língua estrangeira nas turmas do Ensino 

Médio e Técnico da instituição.(SILVA JÚNIOR, 2008, p. 80-81). 

 

Na conjuntura do CEFET/RJ, nosso recorte de pesquisa, a língua espanhola inicia 

sua trajetória na educação profissional no ano de 2002, a partir da criação do curso técnico 

de Turismo, que representou ―um importante marco na estrutura interna da instituição, 

porque constitui o primeiro curso da área de humanas a ser oferecido pelo Centro‖, 

conforme afirma Silva Júnior (2008, p.79) em seu artigo.  

 

A grade curricular do curso foi proposta pela Coordenadoria de Língua Inglesa, 

já que até aquele momento a escola não contava com nenhum professor da área 

de Turismo e de Língua Espanhola. O curso começa suas atividades com 

professores substitutos das duas áreas. Naquela época, as línguas estrangeiras 

eram ofertadas como disciplinas obrigatórias desde o primeiro período do curso. 

Algumas discrepâncias entre as duas línguas estrangeiras são notórias desde o 

momento da confecção da estruturado curso, pois a disciplina de Espanhol 

constava de dois períodos com carga horária de 36h/a cada, totalizando 72h/a da 

grade do curso, em contraposição ao Inglês com quatro períodos somando uma 

carga horária de 144h/a. (SILVA JÚNIOR, 2008, p. 79-80). 

 

                                                             
40

 Logo, desde o seu princípio, em 2005, o concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de 

docente de Língua Espanhola no CEFET/RJ já exigia a dupla habilitação Português/Espanhol no edital e a 

prova tinha questões das duas disciplinas.  
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A diferença na carga horária mostra a primazia que o Inglês detinha (ainda que não 

tenha deixado de ter) no ensino de línguas estrangeiras na escola nessa época.  

A inserção permanente do espanhol no CEFET/RJ ocorre três anos depois, no ano 

de 2005, com o primeiro concurso público
41

 para professor efetivo de Espanhol (SILVA 

JÚNIOR, 2008) e a sua implantação no currículo do ensino médio, visto que, neste ano, 

passou a vigorar a Lei do Espanhol nº 11.161/2005, como já mencionado.  

Segundo afirmam Ramos Oliveira e Silva Júnior (2018, p.31), o ensino da 

disciplina era baseado no desenvolvimento de práticas de linguagem através da 

apresentação, assimilação e produção de diferentes gêneros do discurso com temáticas de 

natureza sociocultural.  

Esse cenário permaneceu até 2014 no campus Maracanã, quando a língua 

espanhola foi retirada do currículo do ensino médio Integrado, novo modelo que passava a 

vigorar na Instituição a partir deste ano. 

 

Cabe resaltar que, desde el 2014, la asignatura se retiró del currículum escolar 

obligatorio por causa del inicio en el campus sede de la Enseñanza Secundaria 

Integrada, cuya propuesta se resume a la articulación entre la formación 

propedéutica y la técnica en una única matriz de formación. Después de la 

exposición de las propuestas pedagógicas de cada asignatura de formación 

general y técnica, los grupos de trabajo ponderaban sobre la aproximación y 

pertinencia de tales asignaturas y contenidos en la formación profesional del 

futuro técnico. Con eso, la asignatura de lengua española obtuvo aprobación 

solamente en el programa del curso técnico de Turismo, y se retiró de los demás 

cursos integrados. 

 

Assim, a Instituição retrocede em uma ordenação que oferecia uma educação 

linguística plural, o que configura uma contradição, pois nessa época ainda vigorava a Lei 

nº 11.161/2005, que não era respeitada em prol de uma visão de política linguística 

reducionista.  

Percebo, mais uma vez, nesse exemplo, um caso de exercício do poder de forma 

ascendente, que pode ser praticado por um indivíduo ou grupo, além da possibilidade de 

verificar a circulação do poder funcionando em cadeia, se exercendo em rede, conforme 

nos afirmou Foucault (1999) neste capítulo.  

 

[O poder] Não se restringe à intenção ou ação de alguns sujeitos sobre outros. 

Não se trata de buscar uma origem, um início ou um dono do poder, mas de 

rastrear os seus efeitos e percursos. Nenhum sujeito é detentor do poder, mas é o 

seu efeito, um lugar de passagem e de incidência do poder. Ou seja, trata-se 

                                                             
41

 Discorro com mais detalhes a realização deste primeiro concurso público para o cargo de docente efetivo 

de Espanhol do CEFET/RJ, assim como os posteriores, no subcapítulo 3.1.1 ―O processo de seleção 

docente‖.  
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menos da origem do poder e mais do seu objeto, alvo e ponto de aplicação, com 

vistas a averiguar de que maneira o poder opera tanto submetendo, dominando e 

assujeitando, como produzindo, incitando e promovendo a circulação. 

(SEVERO, 2013, p.460) 

 

Por cada unidade ter autonomia, através das reuniões dos Colegiados do Ensino 

Médio, a língua espanhola como língua estrangeira, quando oferecida, encontra-se 

organizada de diferentes formas, por exemplo, nos campi Maria da Graça e Itaguaí, o 

idioma não chegou a ser oferecido; na unidade de Nova Iguaçu, a língua espanhola é 

oferecida no horário regular da grade curricular obrigatória do Ensino Médio para os 

primeiros e segundos anos de todos os cursos técnicos, porém o idioma ainda não é 

ofertado no ensino superior; no campus Petrópolis, o espanhol compõe a língua 

estrangeira com o inglês no curso Técnico em Telecomunicações Integrado ao Ensino 

Médio, no currículo de quatro anos, os alunos realizam a disciplina no terceiro e quarto 

anos, e no novo modelo de três anos, é cumprido no segundo ano, com participação em 

um trabalho coletivo com o inglês no primeiro ano; no campus Valença, como já 

discorrido, passou a ser oferecida como optativa em julho de 2017 e no ano de 2018, 

porém se ausentou no ano de 2019; na unidade de Nova Friburgo, tanto o espanhol quanto 

o inglês integram a grade curricular obrigatória do curso Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio; o campus Angra dos Reis, não dispõe de cursos do ensino 

médio, apenas graduação, e o espanhol não é ofertado;  no campus Maracanã, o espanhol 

permanece, desde 2014, como disciplina obrigatória, no ensino médio, apenas em dois 

períodos do curso Integrado de Turismo, dispondo de dois tempos semanais, enquanto que 

na graduação, a língua espanhola consta na grade curricular do curso de Línguas 

Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais (LEANI), do 1º ao 7º período, além 

de serem oferecidas oficinas. 

 

 

 

4. A ANÁLISE: CONSTRUIR PONTES E ESTABELECER 

DIÁLOGOS 

Neste capítulo, inicio as análises, em um primeiro momento, do gênero do discurso 

edital de concurso público e processo seletivo, através dos editais nº002/2019, de 4 de 

janeiro de 2019, e o nº 001/2017, de 9 de janeiro de 2017, visto que este é o primeiro 

contato oficial entre os possíveis professores/as candidatos/as, a banca examinadora e a 
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comissão organizadora, neste caso, representada pela CCONC – Coordenação de 

Concurso do CEFET/RJ. 

Para uma visualização mais detalhada da comparação entre os dois editais 

mencionados, produzo um uma tabela dividida em três colunas: a primeira com os 

elementos essenciais previstos pelo art. 42 do Decreto nº 9.739/2019; a segunda com a 

localização deste elemento no edital nº 001/2017, do Processo Seletivo Simplificado; a 

terceira com a localização do elemento no edital nº 02/2019, do Concurso Público.  

No segundo subcapítulo, analiso o conteúdo programático disponibilizado pelo 

edital nº 02/2019, com reflexões a partir das experiências vivenciadas por mim como 

candidata das duas seleções.  

 

 

4.1. O gênero do discurso edital de concurso público 

Em um concurso público ou processo seletivo, o docente candidato interage com 

diversos gêneros discursivos, como leis, informes, caderno ou manual do candidato, 

provas e diários oficiais. Mas, o passo inicial, após tomar conhecimento da abertura da 

seleção da vaga, é (ou deveria ser) o contato com o edital.  

Esse gênero tem a função de tornar público determinado fato ou ato por cautela, 

publicidade ou para cumprir um requisito legal (SANTOS; NASCIMENTO, 2011). 

Devido a isso, é utilizado, especialmente, pelas instituições públicas do país para mediar 

sua relação com a sociedade de uma forma geral.  

De acordo com o dicionário de Bueno (1985, p.389), o edital corresponde a 

―ordem oficial ou tratado de édito ou postura, para conhecimento de todos, afixado em 

lugares públicos ou anunciando-se na imprensa‖.  

Semelhante acepção pode ser encontrada no dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (2009): ―substantivo masculino - ordem oficial, aviso, postura, citação etc. que 

se prende em local próprio e visível ao público ou se anuncia na imprensa, para 

conhecimento geral ou dos interessados‖. Nessa mesma fonte, a etimologia é apresentada 

como originária do latim e proveniente ―de ou relativo à publicação de decisão judicial ou 

proclamação ordenada por autoridade legal‖. 

Sendo assim, o edital garante a publicidade, a probidade e transparência requerida 

pelos atos da Administração Pública, mas também funciona como um termo de anuência, 

um acordo entre as partes como afirmam Daher, Giorgi e Almeida (2009):  
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O edital funciona como contrato de adesão, cujas cláusulas são elaboradas 

unilateralmente pelo Estado e devem ser cumpridas por ambas as partes – 

Estado/candidato – a partir do momento em que são aceitas. Ou seja, o ato de 

inscrição no concurso ratifica a concordância do candidato com o estabelecido 

no edital. (DAHER; GIORGI; ALMEIDA, 2009. p. 83) 

 

Atualmente, as inscrições para candidatar-se a uma vaga em concursos públicos 

têm ocorrido via internet, por meio do site da própria instituição ou de fundações 

organizadoras. Nesse caso, sempre há uma cláusula com marcação pendente, que deverá 

ser assinalada pelo candidato, informando que a inscrição implicará a aceitação das 

normas do concurso público contidas no edital e em suas possíveis retificações, sendo essa 

etapa imprescindível para o prosseguimento do ato de inscrição e sua efetivação.  

No caso das seleções analisadas nesta pesquisa, a inscrição ocorreu de forma 

presencial (Figura 13, item 3.1.1) por meio do preenchimento de um Requerimento de 

inscrição
42

, disponibilizado em duas vias (via da Comissão de Concurso e do via do 

candidato) no anexo II dos dois editais.  

Figura 13 – Pedido de isenção da taxa do Concurso Público 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>.  

Acesso em: 09 fev. 2020. 
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 A visualização completa do Requerimento de inscrição pode ser observada no anexo II.  
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Esse requerimento é composto inicialmente pelo brasão da República Federativa 

do Brasil com o nome das Instituições da Administração Pública responsáveis pelo 

Concurso Público, Ministério da Educação e o Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca, através da Coordenação de Concursos seguido do número do 

edital e sua data de publicação no cabeçalho. Em sequência, antes do início da ficha com 

os campos a serem preenchidos pelo candidato, há uma espécie de cláusula na qual o 

candidato, ao assinar o documento, realiza o requerimento da inscrição no concurso e 

declara ciência que sua participação no processo de seleção ―implica o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas editalícias e das respectivas Resoluções do CEPE/CEFET/RJ‖. 

Ao final, há um espaço para assinatura do candidato e, na via do candidato, existe um 

espaço para a assinatura de um servidor, assemelhando a celebração de um contrato, 

conforme pode ser visto nas duas imagens
43

 a seguir.  

Figura 14 – Requerimento de inscrição do Concurso Público 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>. Acesso em: 09 

fev. 2020. 

 

 

Figura 15 – Requerimento de inscrição do Processo Seletivo 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/3116/edital%20001-2017.pdf>. Acesso em: 09 fev. 2020. 
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 Optamos por apresentar os fragmentos analisados através de imagens com recortes digitalizados dos 

editais, devido a isso, o tamanho das letras se encontra reduzido. 
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Verificamos que ambas as seleções corroboram para que o edital receba a 

configuração de um acordo firmado entre as partes interessadas – professor-candidato e o 

Estado-avaliador, representado nesse caso pela Coordenação de Concursos do CEFET/RJ 

e pelo servidor público que assina o documento em nome da instituição – com seus 

respectivos direitos e deveres, confirmando o discorrido pela ministra Carmen Lúcia em 

relatório publicado no portal do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2010, p.1):  

 

O edital é ato normativo, que objetiva disciplinar o processamento do concurso 

público, chamado de ‗a lei do concurso‘. Princípio da vinculação ao edital que 

determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se 

e devem obediência ao edital. A publicação do edital torna explícitas as regras 

que nortearão o relacionamento entre a Administração e aqueles que 

concorrerão aos seus cargos e empregos públicos. 

 

Essa relação também pode ser exemplificada através dos parágrafos que tratam da 

isenção da taxa de inscrição. No caso do edital nº001/2017 referente ao Processo Seletivo, 

as informações sobre esse tema aparecem no subitem 3.10.1, como mostra a imagem a 

seguir: 

Figura 16 – Pedido de isenção da taxa do Processo Seletivo 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/3116/edital%20001-2017.pdf>.  

Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

Podemos observar mais um acordo firmado entre as partes – Estado (enunciador) e 

Candidato (coenunciador) que se enquadra nos termos dos incisos I e II do artigo 1º e I e II 

do parágrafo 1º e, ainda, parágrafo 2º e 3º todos do Decreto nº 6.593/2008, cabendo a eles 

direitos e deveres. No caso do candidato, é seu direito solicitar isenção do pagamento da 
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taxa de inscrição ao CEFET, mas é seu dever preencher de forma legível o formulário de 

isenção da taxa de inscrição e entregar no campus para o qual pretende concorrer, no 

endereço e horário estipulado. 

Além de ser imprescindível para a realização de qualquer seleção que busque 

ocupar um cargo público, o edital relaciona administrados e Administração, sendo um 

dispositivo privilegiado de interação entre eles, ainda mais quando não há um caderno ou 

manual do candidato, como é o caso do edital analisado.  

A partir da noção proposta por Bakhtin (1997, p.279) como forma de organização, 

―cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso‖, percebemos que suas 

características o concebem como um gênero complexo
44

 com uma estabilidade regular, 

assim como afirmam pesquisas anteriores, como a de Daher, Giorgi e Almeida (2009, p. 

84): 

 

Os editais constituem um gênero estável, em que alguns enunciados são 

alterados a cada concurso e outros se mantêm, num processo próximo ao que 

acontece com os requerimentos: já vêm ―prontos‖. Temos apenas que preencher 

os espaços em branco, sem modificar o que está previamente determinado.  

 

Essa compreensão se aproxima ao conceito de gêneros ritualizados de 

Maingueneau (2015, p.110), quando esse aborda sobre os gêneros rotineiros mais 

restritivos: trata-se dos ―gêneros totalmente ritualizados, que deixam uma margem de 

variação mínima (atos jurídicos, por exemplo)‖. 

De fato, essa regularidade deve-se a sua natureza jurídica, visto que esse gênero 

comporta em quase toda sua redação leis, portarias, orientações normativas, decretos 

presidenciais, pareceres, emendas constitucionais, entre outras exigências. 

Além disso, deverão constar os elementos essenciais dos editais, previsto no art. 42 

do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019
45

, que estabelece medidas de eficiência 

organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, estabelecendo normas sobre concursos públicos. 

                                                             
44

 Devido à vasta heterogeneidade advinda das diversas esferas de atividade humana, Bakhtin realizou uma 

―classificação‖ dos gêneros do discurso, dividindo-os em primários-simples e secundários-complexos. Nesta 

partição, de acordo com o autor, ―os gêneros secundários do discurso aparecem em circunstância de uma 

comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita. (BAKHTIN, 

1997, p.281)‖. 
45

 Disposto na forma da sua redação integral no anexo IV.  
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A obrigatoriedade em constar rigorosamente tais informações oficiais torna esse 

gênero estável, com padronizações que não são elaboradas a cada processo de seleção, 

mas recriados, reformulados com espaços em branco que são para pequenas variações.  

A fim de observar o exposto acima em nosso corpus, traçamos um panorama, 

organizado em uma tabela, das similitudes e das diferenças dos editais analisados (Edital 

nº 001/2017, de 09 de janeiro de 2017, e Edital nº 02/2019, de 04 de janeiro de 2019) 

conforme cada item essencial disposto na legislação do art. 42 do Decreto nº 9.739/2019. 

Entretanto, cabe ressaltar que o Decreto passou a vigorar em 28 de março de 2019, isto é, 

em data posterior a publicação de ambos editais.  

 

Elementos essenciais 

previstos pelo art. 42 do 

Decreto nº 9.739/2019 

 Edital nº 001/2017 – 

Processo Seletivo 

Simplificado 

Edital nº 02/2019 –  

Concurso Público 

I – a identificação da 

instituição realizadora do 

certame e do órgão ou da 

entidade que o promove;  

Ministério da Educação; 

Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca; 

Coordenação de Concursos – 

CCONC 

Ministério da Educação; 

Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca 

 

II – a menção ao ato 

ministerial que autorizou a 

realização do concurso 

público; 

Respeitados os limites e as 

condições fixados em ato 

Ministério da Educação, 

através da Portaria nº 1034, 

de 27/07/2011, publicada no 

D.O.U. de 28/07/2011.  

Portaria Interministerial nº 

61 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão e do Ministério da 

Educação de 29 de março de 

201946, publicada no Diário 

Oficial da União de 4 de 

abril de 2019,torna pública a 

abertura de inscrições e 

estabelece normas para a 

realização do Concurso 

Público.  

III – o quantitativo de cargos 

a serem providos;  

Anexo I do edital:  

Campus Angra dos Reis 

Áreas do conhecimento: 

Física – 1 vaga 

Engenharia – 1 vaga 

 

Campus Itaguaí 

Área do conhecimento  

Anexo I do edital: 

Campus Angra dos Reis 

Áreas do conhecimento 

Engenharia Elétrica (perfil 

1) – Sistema Elétrico de 

Potências – 1 vaga 

Engenharia Elétrica (perfil 

2)  Sistemas Industriais – 1 

                                                             
46

 Acredito que o ano esteja equivocado no edital e seja 2018, posto que a publicação do edital é anterior a 

essa data, a saber, 04 de janeiro de 2019. Além disso, ao buscar a numeração da Portaria Interministerial nº 

61 na internet, encontrei com a data de 29 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 4 de 

abril de 2019, isto é, as datas coincidem, apenas o ano não, o que confirma minha suposição de equívoco. 

Informação disponível no site: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/8967540/do1-2018-04-04-portaria-interministerial-n-61-de-29-

de-marco-de-2018-8967536 Acesso em: 29 de janeiro de 2020.  
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Eletrônica – 1 vaga 
Campus Valença 

Áreas do conhecimento 

Administração – 1 vaga 

Língua Portuguesa/espanhol 

– 1 vaga 

Química – 1 vaga 

vaga 
Campus Itaguaí 

Área do conhecimento  

Engenharia de Produção 

(perfil 1) – 1 vaga 

Engenharia de Produção 

(perfil 2) – 1 vaga 

Campus Nova Friburgo 

Área do conhecimento  

Matemática – 1 vaga 

Campus Valença 

Áreas do conhecimento 

Português/Espanhol – 1 

vaga 

IV - o quantitativo de cargos 

reservados às pessoas com 

deficiência e os critérios para 

sua admissão, em 

consonância com o disposto 

no art. 44 do Decreto nº 

3.298, de 20 de dezembro de 

1999 , e no Decreto nº 9.508, 

de 24 de setembro de 2018 ; 

 

2.3. Em atenção ao Princípio 

da Razoabilidade, do total de 

vagas destinadas a cada 

cargo/especialidade e das 

que 

vierem a ser criadas durante 

o prazo de validade do 

concurso, 

a) 5% serão destinadas a 

candidatos PcD e providas 

na forma do §2º do art.5º da 

Lei nº 8.112/90, Decreto nº 

3.298/99 e do Decreto nº 

6.949/2009, e alterações 

posteriores; 

2.3.4. O número resultante 

do percentual destinado a 

PcD não deverá representar 

mais que 20% do total de 

vagas. 

2.3.5. Somente haverá 

reserva de vagas para os 

cargos/especialidade com 

número de vagas igual ou 

superior a5 (cinco)vagas, no 

caso de PcD.  

 

2.1.2. Se convocado, o 

candidato PcD deverá 

submeter-se à perícia médica 

promovida por Junta Médica 

Oficial, que terá decisão 

terminativa sobre a sua 

qualificação, ou não, como 

pessoa com deficiência e seu 

respectivo grau, com a 

finalidade de verificar se a 

5.3. Em atenção ao 

Princípio da Razoabilidade, 

do total de vagas destinadas 

a cada cargo/especialidade e 

das que 

vierem a ser criadas durante 

o prazo de validade do 

concurso, 

a) 5% serão destinadas a 

candidatos PcD e providas 

na forma do §2º do art.5º da 

Lei nº 8.112/90, Decreto nº 

3.298/99 e do Decreto nº 

6.949/2009, e alterações 

posteriores; 

5.3.4. O número resultante 

do percentual destinado a 

PcD não poderá representar 

mais que 20% do total de 

vagas.  

5.3.5. Somente haverá 

reserva de vagas para os 

cargos/especialidade com 

número de vagas igual ou 

superior a 5 (cinco)vagas, 

no caso de PcD, e a 3 (três) 

vagas, no caso de pretos ou 

pardos. 

 

5.1.2. Se convocado, o 

candidato PcD deverá 

submeter-se à perícia 

médica promovida por Junta 

Médica Oficial, que terá 

decisão terminativa sobre a 

sua qualificação, ou não, 

como pessoa com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9508.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9508.htm
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deficiência realmente o 
habilita a concorrer às vagas 

reservadas para candidatos 

em tais condições. 

deficiência e seu respectivo 
grau, com a finalidade de 

verificar se a deficiência 

realmente o habilita a 

concorrer às vagas 

reservadas para candidatos 

em tais condições. 

V - a denominação do cargo, 

a classe de ingresso e a 

remuneração inicial, com a 

discriminação das parcelas 

que a compõem; 

 

Professor Substituto da 

carreira do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico E 

Tecnológico; Classe DI; 

1.5. A remuneração será 

composta por Vencimento 

Básico (VB) – R$2.968,78  e 

Retribuição por Titulação 

(RT), conforme segue: 

Especialização – R$391,11 

Mestrado – R$1.039,90 

Doutorado – R$2.457,52 

1.5.2. Além da remuneração 

serão concedidos aos 

candidatos contratados os 

seguintes benefícios:  

1.5.3. Auxílio-alimentação 

no valor de R$ 458,00 

(quatrocentos e cinquenta e 

oito reais), para o regime de 

40 horas semanais, e R$ 

229,00 (duzentos e vinte e 

nove reais), para o regime de 

20 horas semanais.  

1.5.4. Auxílio transporte: o 

que exceder a 6% (seis por 

cento) da remuneração em 

gastos com transportes 

coletivos.  

1.5.5. Auxílio Pré-Escolar: 

R$ 321,00 (trezentos e vinte 

e um reais), por dependente, 

até aos 5 (cinco) anos de 

idade. 

Cargos de Magistério 

Federal da Carreira do 

Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico para o Quadro 

Permanente; Professor do 

Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico – EBTT, dos 

Quadros Permanentes, em 

regime de trabalho de 

Dedicação Exclusiva – DE; 

Classe DI; 

13.1. Os nomeados e 

empossados para o exercício 

da docência perceberão a 

seguinte remuneração 

inicial, conforme regime de 

trabalho e titulação:  

Vencimento Básico – 

R$4.463,93 

Especialização – R$824,12 

Mestrado – R$2.204,27 

Doutorado – R$5.136,99 

13.2. Além da remuneração 

serão concedidos aos 

candidatos contratados os 

seguintes benefícios: 

13.2.1. Auxílio-alimentação 

no valor de R$ 458,00 

(quatrocentos e cinquenta e 

oito reais), para o regime de 

Dedicação 

exclusiva. 

13.2.2. Auxílio transporte: o 

que exceder a 6% (seis por 

cento) da remuneração em 

gastos com transportes 

coletivos. 

13.2.3. Auxílio Pré-Escolar: 

R$ 321,00 (trezentos e vinte 

e um reais), por dependente, 

até aos 5 (cinco) anos de 

idade. 

VI - as leis e os regulamentos 

que disponham sobre o cargo 

Lei nº 8.745/93 e suas 

alterações; Portaria nº1034, 

Decretos Presidenciais nº 

8.259 de 29 de maio de 
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ou a carreira; 
 

de 27/07/2011, publicada no 
D.O.U. de 28/07/2011; 

Orientação Normativa nº5, 

de 28/10/2009, do MPOG; 

Lei nº 12.772, de 

28/12/2012, publicado no 

DOU de 31/12/2012; Lei nº 

8.112/90; Lei nº 7.596/87; 

Lei nº 11.784/08; artigo 37 

da Constituição Federal de 

1988. 

2014 e nº 8.260, de 29 de 
maio de 2014; Portaria 

Interministerial nº 61 do 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e do 

Ministério da Educação de 

29 de maio de 2019; Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro 

de 1990; a Lei nº 12.772 de 

28 de dezembro de 2012; 

Portaria nº 447 de 15 de 

maio de 2018. 
VII - a descrição das 

atribuições do cargo público; 

 

1.3. Atribuições do cargo: O 

professor da Carreira do 

ensino Básico, Técnico e 

tecnológico é responsável 

pelas atividades relacionadas 

ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, e ainda pelas 

atividades inerentes ao 

exercício da direção, 

assessoramento, chefia e 

coordenação. Sendo que o 

professor poderá atuar em 

todos os níveis e 

modalidades de ensino 

ofertadas pela instituição, 

conforme previsto na 

legislação vigente. 

1.3. Os professores 

contratados mediante este 

concurso, poderão atuar nos 

diversos níveis de ensino 

(técnico de nível médio, 

graduação e pós graduação), 

desenvolvendo atividades 

acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão, com 

atendimento obrigatório à 

primeira. 

1.4. Em função das 

demandas do cursos
47

, o 

docente poderá ser 

convocado para ministrar 

aulas de qualquer disciplina 

relacionada à área de 

conhecimento para a qual 

prestou concurso, assim 

como, em função das 

demandas do CEFET/RJ, 

poderá ser convidado a 

colaborar, ministrando aulas 

em outro campus do 

CEFET/RJ. (Grifos do 

edital) 

VIII - a indicação do nível de 

escolaridade exigido para a 

posse no cargo público; 

 

Anexo I do edital:  

Campus Angra dos Reis 

Áreas do conhecimento: 

Física: Licenciatura e 

Bacharelado em Física. 

Engenharia – Bacharelado 

em Engenharia. 

Campus Itaguaí 

Área do conhecimento  

Eletrônica – Bacharelado em 

Engenharia Eletrônico
48

 com 

Anexo I do edital: 

Campus Angra dos Reis 

Áreas do conhecimento 

Engenharia Elétrica (perfil 

1) – Sistema Elétrico de 

Potências: Bacharelado em 

Engenharia Elétrica. Além 

do Bacharelado, o candidato 

deverá possuir o título de 

Mestre em Engenharia 

Elétrica. 

                                                             
47

 A redação encontrava-se no edital sem a concordância nominal.  
48

 Redação original de acordo com o edital. 
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conhecimento em 
Automação/Instrumentação. 

 

Campus Valença 

Áreas do conhecimento 

Administração: Bacharelado 

em Administração.  

Língua Portuguesa/espanhol: 

Licenciatura em Letras, com 

ênfase em 

Português/Espanhol.  

Química: Licenciatura em 

Química.  

Engenharia Elétrica (perfil 
2)  Sistemas Industriais: 

Bacharelado em Engenharia 

Elétrica. Além do 

Bacharelado, o candidato 

deverá possuir o título de 

Mestre em Engenharia 

Elétrica.  

Campus Itaguaí 

Área do conhecimento  

Engenharia de Produção 

(perfil 1): Bacharelado em 

Engenharia de Produção. 

Além de Bacharelado, 

possuir o Título de Mestre 

em Engenharia de Produção. 

Engenharia de Produção 

(perfil 2): Bacharelado em 

Engenharia de Produção. 

Além do Bacharelado, 

possuir o Título de Mestre 

em Engenharia de Produção. 

Campus Nova Friburgo 

Área do conhecimento  

Matemática: Bacharel em 

Matemática. Além do 

Bacharelado, possuir o 

Título de Mestre em 

Matemática.  

Campus Valença 

Áreas do conhecimento 

Português/Espanhol: 

Licenciatura em Letras, com 

habilitação em Língua 

Portuguesa e Língua 

Espanhola.  

IX - a indicação precisa dos 

locais, dos horários e dos 

procedimentos de inscrição e 

das formalidades para sua 

confirmação; 

 

3.1. O período de inscrição 

será de 16 a 23 de janeiro de 

2017.  

 

3.2. As inscrições poderão 

ser realizadas pessoalmente 

ou por procuração simples 

com firma reconhecida em 

Cartório até o último dia de 

inscrição, no campus para o 

qual o candidato pretende 

concorrer, nos seguintes 

endereços: (...) 

Campus Valença – Rua 

Voluntários da Pátria, nº 30, 

3.1. As inscrições serão 

realizadas presencialmente, 

no período de 14 de janeiro 

a 22 de fevereiro de 2019, 

de segunda a sexta-feira, 

nos locais e horários 

indicados no item 3.1.1. 

 

 3.1.1. A inscrição do 

candidato será realizada, 

exclusivamente, no Posto do 

campus para o qual o 

candidato pretende 

concorrer: (...) 

Campus Valença: Rua 
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Belo Horizonte, Valença/RJ, 
das 10 às 16 horas (horário 

de Brasília). 

3.3. Para se inscrever o 

candidato deverá preencher o 

requerimento de inscrição 

(anexo II deste edital)
49

, 

declarando que atende todos 

os requisitos exigidos no 

presente edital, e entregá-lo 

na no campus para o qual 

concorre (endereços e 

horários no item 3.2), 

acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Diploma do curso de 

Graduação
50

; 

b) currículo completo, com 

toda a documentação 

comprobatória que serão 

entregues juntamente com o 

Anexo V, em duas (2) vias, 

no qual serão especificados 

os títulos entregues. O 

candidato deverá numerar 

cada título entregue com o 

mesmo número com o qual 

está identificado na listagem 

do Anexo V;  

c) comprovante de 

recolhimento, junto ao 

Banco do Brasil, da taxa de 

inscrição; 

d) caso a inscrição seja feita 

por procuração, o candidato 

deverá apresentar também 

procuração simples e cópia 

do documento de Identidade 

do Procurador; 

 

3.4. Na via do candidato do 

Requerimento de Inscrição 

(Anexo II) será atestado, 

formalmente, pelo 

Voluntários da Pátria, 30 – 
Belo Horizonte, Valença/RJ, 

das 11 às 16 horas (horário 

de Brasília, exceto sábados, 

domingos e feriados). 

3.3. No ato da inscrição, os 

candidatos deverão 

preencher o formulário 

próprio disponibilizado pela 

Coordenação de 

Concursos (CCONC) no site 

www.cefet-rj.br (...)  

 

3.3.1. Ao comparecer ao 

Posto de Inscrição do 

campus para o qual deseja 

concorrer, para efetivar sua 

inscrição, o 

candidato deverá apresentar 

a ficha de inscrição 

preenchida e original e 

cópia da GRU e do 

comprovante pagamento da 

taxa de inscrição. 

                                                             
49

 O Requerimento de Inscrição do Edital CEFET/RJ nº 001/2017 mencionado está disponível no anexo II 

desta dissertação.  
50

O Edital CEFET/RJ nº 001/2017, de 09 de janeiro de 2017 é anterior ao Decreto nº 9.739, de 28 de março 

de 2019, no qual o Art. 42, § 1º  discorre que ―a escolaridade mínima e a experiência profissional, quando 

exigidas, serão comprovadas no ato de posse no cargo público, vedada a exigência de comprovação no ato 

de inscrição no concurso público ou em qualquer de suas etapas, ressalvado o disposto em legislação 

específica‖. Sendo assim, atualmente essa exigência seria ilegal, visto ser evidente que a condição, de fato, é 

necessária para o exercício do cargo, o que não se dá no momento da prova. 
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funcionário do CEFET/RJ, o 
recebimento da inscrição, 

sendo esta via devolvida ao 

candidato. 

X - o valor da taxa de 

inscrição e as hipóteses de 

isenção; 

 

 

c) comprovante de 

recolhimento, junto ao 

Banco do Brasil, da taxa de 

inscrição, no valor de R$ 

80,00 (oitenta reais); 

 

3.10.1 O candidato que se 

enquadrar nos termos dos 

incisos I e II do artigo 1º e I 

e II do parágrafo 1º e, ainda, 

parágrafo 2º e 3º todos do 

Decreto nº 6.593/2008 

poderá solicitar isenção do 

pagamento da taxa de 

inscrição ao CEFET/RJ, 

devendo, para tanto, 

preencher de forma legível o 

formulário de ―isenção da 

taxa de inscrição‖ que 

compõe o anexo III (...) 

3.4. O pagamento da taxa de 

inscrição, no valor principal 

de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), deverá ser feito 

mediante GRU (Guia de 

Recolhimento da União); 

 

4. DA ISENÇÃO DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1. Os candidatos que 

atenderem as condições 

estabelecidas no Decreto nº 

6.593/2008 poderão solicitar 

isenção da taxa de inscrição 

à Direção-Geral, nos dias 14 

e 16 de janeiro de 2019, 

mediante o Requerimento 

de Isenção (...) 

 

XI - as orientações para a 

apresentação do 

requerimento de isenção da 

taxa de inscrição, conforme 

legislação aplicável; 

 

3.10.1 O candidato que se 

enquadrar nos termos dos 

incisos I e II do artigo 1º e I 

e II do parágrafo 1º e, ainda, 

parágrafo 2º e 3º todos do 

Decreto nº 6.593/2008 

poderá solicitar isenção do 

pagamento da taxa de 

inscrição ao CEFET/RJ, 

devendo, para tanto, 

preencher de forma legível o 

formulário de ―isenção da 

taxa de inscrição‖ que 

compõe o anexo III, 

entregando-o no campus para 

o qual pretende concorrer, no 

endereço e horário estipulado 

no item 3.2, nos dias 16 e 17 

de janeiro de 2017. 3.10.2 

Terá seu pedido de isenção 

negado o pleiteante que: a) 

fizer mais de um 

requerimento de isenção; b) 

apresentar pedido com 

informações insuficientes 

e/ou contraditórios, que não 

comprovem o relato do 

4.1. Os candidatos que 

atenderem as condições 

estabelecidas no Decreto nº 

6.593/2008 poderão solicitar 

isenção da taxa de inscrição 

à Direção-Geral, nos dias 14 

e 16 de janeiro de 2019, 

mediante o Requerimento 

de Isenção que será 

disponibilizada pela 

CCONC no site www.cefet-

rj.br. Na coluna à esquerda, 

clicar em CONCURSOS, 

depois clicar em 

DOCENTES, clicar em 2º 

CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROFESSOR DO 

QUADRO PERMANENTE 

2019, e por fim clicar em 

Edital nº 002/2019. (o 

requerimento de isenção de 

taxa de inscrição é o Anexo 

III do Edital). O 

Requerimento de Isenção 

preenchido deverá ser 

entregue com os devidos 

comprovantes e com toda 
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requerimento de isenção da 
taxa de inscrição. 

 3.10.3 Será divulgado
51

 a 

partir das 19 horas do dia 18 

de janeiro de 2017, no 

endereço eletrônico 

www.cefet-rj.br, a lista dos 

candidatos que obtiveram a 

isenção. 

documentação referente à 
inscrição no posto de 

inscrição citado no item 

3.1.1.  

4.2. No dia 23 de janeiro de 

2019, a partir das 19 horas, 

será divulgado pela 

CCONC, no site 

www.cefet-rj.br, o resultado 

dos pedidos de isenção. A 

não apresentação de 

qualquer documento 

comprobatório de que trata 

o Decreto nº 6.593/2008 ou 

a apresentação dos 

documentos fora dos 

padrões e forma solicitada 

implicará o indeferimento 

do pedido de isenção.  

4.3. Os candidatos que não 

tiverem seu pedido de 

isenção de taxa homologado 

poderão recorrer à Diretoria 

de Ensino do CEFET/RJ. O 

Recurso devidamente 

embasado, deverá
52

 ser 

entregue nos dias 24 e 25 de 

janeiro de 2019, no campus 

para o qual o candidato 

concorre, obedecidos os 

horários estabelecidos no 

item 3.1.1.  

 

XII - a indicação da 

documentação a ser 

apresentada no ato de 

inscrição e na data de 

realização das provas e do 

material de uso não permitido 

durante as provas; 

3.3. Para se inscrever o 

candidato deverá preencher o 

requerimento de inscrição 

(anexo II deste edital), 

declarando que atende todos 

os requisitos exigidos no 

presente edital, e entrega-lo 

no campus para o qual 

concorre (endereços e 

horários no item 3.2), 

acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Diploma do curso de 

Graduação. 

b) currículo completo, com 

toda a documentação 

3.3.1. Ao comparecer ao 

Posto de Inscrição do 

campus para o qual deseja 

concorrer, para efetivar sua 

inscrição, o candidato 

deverá apresentar a ficha de 

inscrição preenchida e 

original e cópia da GRU e 

do comprovante pagamento 

da taxa de inscrição. 

 

7.1.5. O candidato deverá 

comparecer ao local da 

prova escrita munido do 

original de um documento 

oficial de identificação, com 

                                                             
51

 A redação encontrava-se no edital sem a concordância nominal. 
52

A redação encontrava-se no edital desta forma, separando por vírgula o sujeito do verbo.  



92 

 

 
 

comprobatória. 
c) comprovante de 

recolhimento, junto ao 

Banco do Brasil, da taxa de 

inscrição.  

 

Não há menção da 

documentação a ser 

apresentada na realização das 

provas. 

 

Não há indicação de material 

de uso não permitido durante 

a prova pública de aula.  

foto (carteira de identidade, 
carteira de motorista, 

carteira de trabalho, 

passaporte, documento de 

identificação expedido por 

órgão de classe), meia hora 

antes do seu início. Não será 

aceita cópia, mesmo que 

autenticada e não será 

permitida o ingresso do 

candidato após o início da 

prova. 

 

7.1.6. Será vedado ao 

candidato utilizar ―pagers‖, 

telefones celulares ou 

quaisquer outros meios de 

comunicação durante o 

período de realização da 

prova. O candidato flagrado 

manuseando qualquer 

aparelho de comunicação 

(mesmo que desligado) 

durante a realização da 

prova será automaticamente 

eliminado. 

7.1.7. Exceto no caso de 

autorização expressa da 

Banca de Elaboração de 

Provas, não será permitido o 

uso de calculadora. No caso 

da Banca Examinadora 

autorizar o uso de 

calculadora, essa 

autorização será informada 

junto com o programa da 

prova. 

7.1.10. Não será permitido 

adentrar nos locais de 

realização da prova escrita e 

etapas complementares, 

candidatos portando armas 

de qualquer espécie, mesmo 

em se tratando de militar 

e/ou civil, em efetivo 

serviço ou com autorização 

de porte de arma. 

XIII - a enunciação precisa 

das disciplinas das provas e 

dos eventuais agrupamentos 

de provas; 

7.6. A aula terá duração de 

40 (quarenta) a 50 

(cinquenta) minutos, quando 

será observada, entre outros 

6.1.1. A prova escrita, e a 

prova de aula avaliarão os 

conhecimentos do candidato 

sobre conteúdos específicos, 
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 aspectos, a capacidade de o 
candidato expor um assunto 

de sua área de 

conhecimento
53

, de forma 

clara e coerente. Ao final da 

aula, se assim desejarem, os 

membros da Banca 

Examinadora poderão fazer 

perguntas ao candidato a 

respeito dos assuntos 

tratados ou à área de 

atuação docente para a qual 

ele está concorrendo. 

de acordo com os programas 
de concurso 

correspondentes a cada área 

de conhecimento 

discriminada. 

XIV - a indicação das 

prováveis datas de realização 

das provas; 

 

3.1. O período de inscrição 

será de 16 a 23 de janeiro
54

 

de 2017 (exceto sábados, 

domingos e feriados). 

b) currículo completo, com 

toda a documentação 

comprobatória que serão 

entregues juntamente com o 

Anexo V, em duas (2) vias, 

no qual serão especificados 

os títulos entregues. O 

candidato deverá numerar 

cada título entregue com o 

mesmo número com o qual 

está identificado na listagem 

do Anexo V.  

7.1. O sorteio de ponto para 

a prova didática ocorrerá no 

dia 30 de janeiro de 2017. O 

horário será publicado junto 

com o resultado da prova de 

títulos. ´ 

7.2 A ordem dos sorteios 

obedecerá a ordem 

decrescente das notas da 

Prova de Títulos.  

7.4. A prova de aula, mesmo 

para a o candidato que se 

utilizar da tolerância 

estabelecida no item 7.3, 

independentemente do 

horário em que for realizado 

o sorteio, ocorrerá 

7.1.4. A prova escrita, com 

duração de 4 (quatro) horas, 

terá sua realização no dia 22 

de março de 2019, com 

início às 14 horas. 

 

7.2.3. O sorteio de ponto 

para a Prova Pública de 

Aula ocorrerá nos dias 24 e 

25 abril de 2019 de acordo 

com a ordem de 

classificação estabelecida no 

item 7.2.7, devendo os 

candidatos classificados 

atentar para essa 

informação.  

7.2.4. As Provas Públicas de 

Aula ocorrerão nos dias 25 e 

26 abril de 2019, nas datas, 

horários e locais indicados 

quando da realização da 

divulgação do cronograma 

de sorteio de ponto. 

 

7.3.1. Ao término da prova 

de aula, o candidato 

entregará, obrigatoriamente, 

ao presidente da Banca 

Examinadora, em um 

envelope a documentação 

para a prova de títulos. 

                                                             
53

 Não há enunciação precisa das disciplinas das provas, apenas na descrição da prova pública de aula. Grifo 

meu.  
54

 De acordo com o edital, a entrega dos títulos deverá ser realizada no ato da inscrição. Devido a isso, essa 

data também compreende a realização de uma etapa avaliativa.  
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exatamente 24 (vinte e 
quatro) horas após o horário 

divulgado junto com a 

divulgação da nota de títulos. 

XV - a quantidade de etapas 

do concurso público, com 

indicação das respectivas 

fases, seu caráter eliminatório 

ou eliminatório e 

classificatório e indicativo 

sobre a existência e as 

condições do curso de 

formação, se for o caso; 

 

5.1 O presente processo 

simplificado constará de 

duas provas:  

I Prova de títulos, de caráter 

classificatório e eliminatório, 

cuja pontuação é aquela 

constante na tabela do Anexo 

VI deste edital, que 

contribuirá para a nota final 

com peso 4.  

II Prova Pública de 

Aula/Prova Didática, de 

caráter eliminatório e 

classificatório, que 

contribuirá para a nota final 

com peso 6; 

6.1. O Concurso Público 

para o preenchimento das 

vagas discriminadas neste 

Edital constará de três 

etapas: 

1ª etapa - (PE) prova escrita 

(eliminatória e 

classificatória); 

2ª etapa - (PA) prova 

pública de aula (eliminatória 

e classificatória); 

3ª etapa - (PT) prova de 

títulos (classificatória).  

XVI - o critério de 

reprovação automática de 

que trata o art. 31; 

 

Não há menção neste edital.  7.1.6. Será vedado ao 

candidato utilizar ―pagers‖, 

telefones celulares ou 

quaisquer outros meios de 

comunicação durante o 

período de realização da 

prova. O candidato flagrado 

manuseando qualquer 

aparelho de comunicação 

(mesmo que desligado) 

durante a realização da 

prova será automaticamente 

eliminado. 

7.1.11. Caso seja observado 

durante a realização da 

prova, candidato portando 

arma de qualquer espécie, 

será solicitada a sua retirada 

do recinto e este estará, 

automaticamente, eliminado 

do Concurso Público. 

 

XVII - a informação de que 

haverá gravação na hipótese 

de prova oral ou defesa de 

memorial; 

 

7.8. A prova pública de aula, 

que será gravada em vídeo e 

áudio, poderá ter a presença 

de alunos, não sendo 

permitida, no entanto, a 

presença de candidato(s) 

concorrente(s), sob pena de 

desclassificação deste(s). 

7.2.12. Em conformidade 

com o inciso XVI do Artigo 

19 do Decreto nº 6944 de 21 

de agosto de 2009, a Prova 

Pública de Aula será 

gravada, não sendo 

permitida, no entanto, a 

presença de candidato(s) 

concorrente(s), sob pena de 
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desclassificação deste(s). 

XVIII - a explicitação 

detalhada da metodologia 

para classificação no 

concurso público; 

 

4.1 A Banca examinadora 

será composta por 3 (três) 

membros efetivos, sendo 1 

(um) Presidente e 2 (dois) 

membros. 

6.1.. A Prova de Títulos 

atribuirá a pontuação 

conforme a tabela constante 

do Anexo VI deste edital. 

6.2. Estarão aprovados na 

Prova de Títulos e 

habilitados para a Prova 

Pública de Aula, somente os 

5 (cinco) primeiros 

colocados. 

7.6. A aula terá duração de 

40 (quarenta) a 50 

(cinquenta) minutos, quando 

será observada, entre outros 

aspectos, a capacidade de o 

candidato expor um assunto 

de sua área de conhecimento, 

de forma clara e coerente. Ao 

final da aula, se assim 

desejarem, os membros da 

Banca Examinadora poderão 

fazer perguntas ao candidato 

a respeito dos assuntos 

tratados ou à área de atuação 

docente para a qual ele está 

concorrendo.  

7.7. O candidato que tirar 

nota inferior a 6,00 (seis 

pontos e zero centésimos) 

estará eliminado o Processo 

Seletivo. 

 

6.1.1. A prova escrita, e a 

prova de aula avaliarão os 

conhecimentos do candidato 

sobre conteúdos específicos, 

de acordo com os programas 

de concurso 

correspondentes a cada área 

de conhecimento 

discriminada. 

6.1.2. A prova de títulos 

pontuará a titulação e a 

experiência profissional dos 

candidatos, conforme as 

indicações dos Anexos IV e 

V deste Edital e, embora 

não seja eliminatória, 

poderá contribuir para a 

reprovação do(a) 

candidato(a). 

 

 

6.2.As Bancas 

Examinadoras serão 

compostas de três, ou mais, 

professores de reconhecida 

competência nas áreas do 

conhecimento 

compreendidas no 

Concurso, com titulação 

igual ou superior à mínima 

exigida pelo cargo a ser 

provido, e presididas por um 

dos membros, podendo ser 

designados, também, um ou 

mais Professores Suplentes. 

 

7.1.1. A Prova Escrita deste 

concurso, com duração de 4 

(quatro) horas, referente aos 

temas constantes do 

programa, a critério da 

Banca Examinadora, deverá 

atender, obrigatoriamente, 

um dos dois modelos 

descritos abaixo: 

 MODELO A – Prova 
composta de 5 (cinco) 

questões discursivas, que 

poderão ter subitens, que 

avaliarão a extensão e a 
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profundidade de 
conhecimentos dos 

candidatos para as 

respectivas áreas de atuação 

docente.  

 MODELO B – Sorteio de 

ponto sobre o qual o 

candidato deverá dissertar. 

7.1.14. O Grau da Prova 

Escrita (GPE) obtido pelo 

candidato será dado pela 

Banca Examinadora, que 

atribuirá uma nota de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos. 

Para o cálculo da nota final 

do candidato, o GPE 

contribuirá com peso 5 

(cinco). 

7.1.23. Para cada um dos 

perfis constantes da tabela 

de vagas disponibilizada no 

Anexo I, estarão habilitados 

para a Prova Pública de 

Aula apenas os 8 (oito) 

primeiros colocados 

aprovados na Prova Escrita, 

no caso de estar prevista 1 

(uma) vaga. Estarão 

habilitados apenas os 12 

(doze) primeiros colocados, 

no caso de estarem previstas 

2 (duas) vagas. 

7.2.1. A Prova Pública de 

Aula deste concurso, 

referente aos conteúdos 

constantes do programa a 

ser divulgado de acordo 

com o item 3.8 deste Edital, 

deverá atender, 

obrigatoriamente, um dos 

dois modelos descritos 

abaixo, conforme o perfil da 

vaga estabelecida no Anexo 

I: 

 MODELO G – Prova de 
aula voltada para o público 

alvo de alunos de 

graduação.  MODELO MT 

– Prova de aula voltada para 

o público alvo de alunos de 

ensino médio/técnico. 
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7.2.11. Antes do início da 
Prova Pública de Aula, o 

candidato deverá entregar à 

Banca Examinadora o Plano 

de Aula, digitados em 3 

(três) vias. 

7.2.14. Na avaliação da 

Prova de
55

 Pública de Aula, 

cada um dos membros da 

Banca Examinadora 

atribuirá ao candidato uma 

nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

Essa avaliação do 

desempenho do candidato 

considerará o planejamento 

da aula, o conhecimento do 

assunto, a clareza e 

ordenação das ideias, a 

adequação da linguagem, a 

capacidade de síntese, a 

utilização adequada dos 

recursos didáticos. 

 

7.3.3. A Banca 

Examinadora atribuirá ao 

candidato a pontuação 

correspondente aos títulos 

acadêmicos e experiência 

profissional, obedecendo às 

especificações da tabela 

estabelecida no Anexo de 

pontuação de titulação, 

correspondente à vaga 

concorrida. A totalização 

dessa pontuação, de 0 (zero) 

a 10 (dez), conferirá ao 

candidato o Grau da Prova 

de Títulos (GPT). Para a 

nota final do candidato, o 

GPT contribuirá com peso 2 

(dois). 

 

XIX - a exigência, quando 

cabível, de exames médicos 

específicos para a carreira ou 

de exame psicotécnico ou 

sindicância da vida 

pregressa; 

 

12.10. O ingresso dos 

candidatos ficará 

condicionado a exames 

clínicos, solicitados pelo 

Serviço Médico Pericial do 

CEFET/RJ. 

Não há menção neste edital.  

                                                             
55

Foi mantida a redação do edital.  
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XX - a regulamentação dos 
meios de aferição do 

desempenho do candidato 

nas provas, observado o 

disposto na Lei nº 10.741, de 

1º de outubro de 2003; 

 

8.1 A classificação do 
candidato far-se-á em ordem 

decrescentes da nota final. 

8.2 A média final do 

candidato será obtida através 

da média ponderada das 

provas de títulos e didática, 

de acordo com a seguinte 

formula: Nota Final =  (4 x 

Grau Prova Título) + (6 x 

Grau Prova Didática/ 10. 

8.3 Para efeito de 

classificação em caso de 

igualdade no total de pontos 

terá preferência o candidato 

com maior idade.  

8.1 A classificação do 
candidato far-se-á em ordem 

decrescente da nota final. 

8.2 A nota final do 

candidato será obtida 

através da média ponderada 

das provas escrita, de aula e 

de títulos, de acordo com a 

seguinte formula
56

: 

Onde, Nota Final= (5x Grau 

da Prova Escrita) + (3x 

Grau da Prova de Aula) + 

(2x Grau da Prova de 

Título) / 10  

Os candidatos habilitados 

para cada uma das vagas do 

concurso serão classificados 

em ordem decrescente de 

nota final. 

8.4. Para fins de 

classificação, em caso de 

empate, serão considerados, 

por ordem, os seguintes 

critérios: 

a) maior grau obtido na 

prova escrita (GPE); 

b) maior grau obtido na 

prova de títulos (GPT); 

c) idade dos candidatos, da 

maior para a menor.  

XXI - a fixação do prazo de 

validade do concurso e da 

possibilidade de sua 

prorrogação;  

 

12.11. O processo seletivo 

simplificado terá validade de 

01 (um) ano, a contar da data 

da homologação do resultado 

no Diário Oficial da União, 

podendo ser prorrogado por 

igual período a critério da 

Instituição. 

10. DO PRAZO DE 

VALIDADE DO 

CONCURSO 

 10.1. O prazo de validade 

do Concurso Público objeto 

deste Edital será de 1 (um) 

ano, a contar da data de 

publicação do resultado 

final no Diário Oficial da 

União, podendo o mesmo 

ser prorrogado por igual 

período, a critério do 

CEFET/RJ. 

XXII - as disposições sobre o 

processo de elaboração, 

apresentação, julgamento, 

decisão e conhecimento do 

resultado de recursos.  

6.4. O candidato que 

discordar da nota atribuída à 

titulação apresentada, poderá 

entrar com recurso no dia 26 

de janeiro de 2017. O recurso 

deverá ser justificado e 

11. DOS RECURSOS  

11.1 Os recursos deverão 

ser interpostos nas datas 

estipuladas, devidamente 

fundamentados, claros e 

objetivos, e dirigidos à 

                                                             
56

 A redação encontrava-se no edital sem a concordância nominal. 
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entregue no endereço e 
horário descritos no item 3.2. 

6.5. No dia 27 de janeiro de 

2017, a partir das 19 horas, o 

CEFET/RJ divulgará no seu 

site (www.cefet-rj.br) os 

graus atribuídos aos títulos 

(GPT). 

 

Não há menção sobre a 

possibilidade de interposição 

de recurso na etapa da Prova 

Pública de Aula.  

CCONC e protocolados no 
campus do CEFET/RJ para 

o qual o candidato concorre. 

11.2 A CCONC constitui 

última instância para 

recurso, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela 

qual não caberão recursos 

adicionais. 11.3 Serão 

indeferidos os Recursos 

cujo teor desrespeite a 

CCONC, sem 

fundamentação e/ou 

inconsistentes, incoerentes 

ou intempestivos e 

interpostos por intermédio 

de correio eletrônico (e-

mail) ou outro meio que não 

seja o especificado neste 

Edital. 11.4 Havendo 

alteração de resultado final, 

proveniente do deferimento 

de recurso, haverá nova e 

definitiva publicação dos 

resultados. 
Tabela itens essenciais dos editais 

 

Pode-se perceber que alguns elementos, como os referentes aos incisos I, IV, XVII 

e XXI, estão presentes nos dois editais de forma bem semelhante ou igual devido à 

obediência à legislação específica sobre o tema, como é o caso do inciso IV, que 

estabelece a quantidade ―de cargos reservados às pessoas com deficiência e os critérios 

para sua admissão, em consonância com o disposto no art. 44 do Decreto nº 3.298, de 20 

de dezembro de 1999, e no Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018‖. Por outro lado, 

ainda que a forma, isto é, a estrutura seja idêntica, o conteúdo diverge por tratar-se de 

outro edital, publicado em um tempo/espaço diferente e, logo, com necessidades 

divergentes, como é o caso do inciso III, que explana ―o quantitativo de cargos a serem 

providos‖, ou por aludir a cargos de natureza distinta (temporário/efetivo), como pode ser 

observado no inciso II, que menciona o ―ato ministerial que autorizou a realização do 

concurso público‖; no inciso V, ainda que a classe de ingresso seja semelhante, a 

denominação do cargo e, principalmente, a remuneração inicial de um professor substituto 

corresponde a 66,5% do vencimento básico de um docente efetivo, por exemplo.  

Outras divergências referentes à natureza dos cargos podem ser observadas: no 

inciso IX, ao observar que o período de inscrição para o Concurso Público de Quadro 
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Permanente compreende o período do dia 14 de janeiro a 22 de fevereiro de 2019, ou seja, 

39 (trinta e nove) dias, enquanto o Processo Seletivo Simplificado para o provimento de 

professor substituto correspondia o período de 16 a 23 de janeiro de 2017, isto é, apenas 7 

(sete) dias; o inciso X, no qual a taxa de inscrição para a seleção de docente efetivo 

corresponde a um valor superior (R$120,00) ao da seleção de substituto (R$80,00), 

cabendo recurso em caso de indeferimento da solicitação do candidato no primeiro, mas 

não no segundo caso; inciso XV e XX, que indicam que as etapas e os meios de aferição 

do desempenho do candidato nas provas, nos quais podemos observar que os critérios são 

diferentes em cada processo seletivo: o candidato a docente substituto será avaliado de 

duas formas, através dos títulos com peso 4 e de uma prova pública de aula com peso 6, 

enquanto o docente efetivo será avaliado de três maneiras, sendo a de maior importância a 

escrita, que possui peso 5 (inexistente na seleção de substituto), seguida da prova pública 

de aula com peso 3 e a pontuação dos títulos correspondendo ao menor valor, com peso 2.  

Essas informações analisadas estão atravessadas e dão visibilidade aos objetivos da 

instituição e da banca examinadora, as expectativas do perfil de docente esperado por 

essas duas seleções, as habilidades e os tipos de conhecimento priorizados por cada 

certame, como podemos observar se lançarmos um olhar mais atento para a tabela de 

atribuição de pontos na prova de títulos.  

No edital nº 001/2017, de 09 de janeiro de 2017, que visa atender a necessidade de 

contratar um professor substituto, a titulação: Especialização (1,0), Mestrado (2,0) e 

Doutorado (3,0) corresponde a uma pontuação máxima de 3 pontos, uma vez que será 

considerado apenas o título de maior pontuação, enquanto a experiência profissional 

detém mais que o dobro de pontos, compreendendo um máximo de 7 pontos, englobando 

atividade docente, orientação de trabalhos de alunos, atividades de pesquisa e atividades 

correlatas não acadêmicas. Isso nos diz muito sobre o perfil esperado por essa seleção: um 

professor com prática e experiência docente. Já no Concurso Público, que corresponde o 

edital nº 002/2019, que objetiva o provimento em caráter efetivo, a atribuição para a 

titulação corresponde ao máximo de 5 pontos, sendo Especialização (1,0), Mestrado (3,0) 

e Doutorado (5,0), ao passo que a experiência profissional também detém a mesma 

pontuação máxima de 5,0, no qual engloba a atividade docente com um teto máximo de 

até 3 pontos
57

, atividades não docentes até 4 pontos, atividades de pesquisa até 3 pontos, 

outras publicações até 2 pontos e outras atividades até 1 ponto.  

                                                             
57

 Esse teto de atividade docente compreendia até 4 pontos na seleção de docente substituto.  
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Esses diferentes graus atribuídos não são elaborados por cada banca examinadora 

das áreas do conhecimento, mas pela Coordenação de Concursos (CCONC) do Cefet/RJ, 

que elabora uma tabela comum de atribuição de pontos na prova de títulos para todas as 

áreas presentes no edital.  

Entretanto, as diferentes pontuações envolvem informações que não são ditas, mas 

são subjetividades que implicam diretamente no processo.  Considerando que o Art. 15 da 

Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006 dispõe sobre o Adicional de Qualificação que 

incide sobre o vencimento básico do servidor, isto é, o docente do Magistério Federal 

receberá proventos de Retribuição por Titulação, conforme o item V da tabela nos mostra. 

Logo, torna-se atrativo que o servidor que ainda não tenha realizado os cursos stricto 

sensu de mestrado e doutorado os faça, ainda mais com a possibilidade de afastamento 

para a pós-graduação, que pode durar até 24 meses para o curso de mestrado e 48 meses 

para o de doutorado, garantidos pela Lei nº 11.907, publicada no ano de 2009. Em outras 

palavras, o servidor pode ficar afastado de suas atividades e continuar recebendo o salário 

na folha de pagamento.  

Esse incentivo destinado apenas aos docentes federais efetivos, que não contempla 

os professores substitutos, influencia, de forma subjetiva, a escolha da banca examinadora 

de um concurso público ao analisar a pontuação de uma prova de títulos, visto que a 

licença para a qualificação profissional do futuro colega poderá implicar a ausência deste 

por até 48 meses na instituição, o que acarreta um aumento na carga horária dos colegas 

assim como um acréscimo nas atribuições delegadas ao colegiado cujo docente licenciado 

está inserido, ainda que haja uma tentativa de ―suprir‖ essa falta com a contratação de 

professores substitutos.  

Logo, ao conferir uma pontuação expressiva à titulação de Doutorado (5,0) na 

prova de títulos do Concurso Público para provimento efetivo, verifica-se uma prioridade 

para um profissional que já detenha essa titularidade.  

 

Estas últimas instituições [as Federais] são conhecidas por oferecerem maiores 

salários que os dos outros sistemas educacionais e favorecerem àqueles/as com 

maior grau de formação, já que a pontuação atribuída às provas de títulos é 

relevante no processo seletivo. Nesse sentido, é como se houvesse uma 

hierarquia entre os profissionais destas diferentes esferas, tendo em vista a 

―qualidade‖ dos resultados alcançados. (ALMEIDA, 2014, p.15) 
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De igual maneira, uma prova pública de aula (ou prova didática)
58

 também 

constitui uma etapa de avaliação com um caráter subjetivo. Em primeiro lugar, não se trata 

de uma aula em si, na qual há a interação com os/as discentes e a partir das trocas, das 

indagações, das interferências, das curiosidades, dos conhecimentos prévios, das vivências 

individuais e coletivas, nós (docentes) direcionamos as explicações, reflexões e as tarefas 

que serão propostas, ou seja, é uma prática viva, dinâmica e passível de mudanças a todo o 

tempo.  

De forma distinta, no gênero prova pública de aula
59

, há uma banca examinadora, 

composta por professores, com titulações iguais ou superiores, autorizados 

institucionalmente para aferir: sua aptidão docente e a adequação (ou não) do se seu perfil 

ao requerido pela instituição naquele tempo/momento. Assim, ainda que o edital preveja a 

possibilidade de os/as alunos/as, ou de qualquer outra pessoa (exceto os/as outros/as 

candidatos/as), assistirem essa etapa avaliativa, esses, geralmente, não podem interagir 

com o/a docente candidato/a, o que já demonstra uma diferença do gênero ―aula‖. Assim, 

sem ou com poucas possibilidades de intervenções
60

, cabe ao docente candidato seguir o 

roteiro preparado, com a média de 24 horas
61

 de antecedência, quando o tema é sorteado, 

para desenvolver aquela aula simulada de acordo com o idealizado pelo postulante no 

plano de aula apresentado à banca avaliativa.  

Em sua tese, o professor Fábio Sampaio de Almeida, docente do CEFET/RJ 

campus Petrópolis, desenvolve sua pesquisa sobre o tema e, de forma análoga a essa 

pesquisa, alude a sua própria vivência em processos de seleção para o magistério federal, 

dialogando com as reflexões que proponho: 

 

Também sabia que ―a aula‖ não se tratava de uma aula efetivamente. Era uma 

prova. Não haveria alunos/as, apenas uma banca avaliando meus saberes, o 

modo como eu me conduziria, falaria, gesticularia, enfim, minha performance 

de professor de espanhol. E sem ter nenhuma certeza de que critérios usariam 

para tal. O resultado, ao final do processo, legitimaria ou não minha 

                                                             
58

 Para um aprofundamento nesse tema, recomendo a leitura da Tese ―Uma Docente em Prova de Seleção: 

entextualizações de performances corpóreo-discursivas‖, de Fabio Sampaio, apresentada ao Programa 

Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob 

orientação do Prof. Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes.  
59

 Utilizo a designação presente nos dois editais analisados, entretanto, também são usadas denominações 

como ―prova didática‖ e ―prova prática‖.  
60

 Ao considerarmos que a linguagem não é apenas verbal (escrita ou oral), sabemos que os gestos, a 

postura, as expressões faciais e corporais e os demais sinais emitidos fisicamente expressam sentidos e 

podem interferir no andamento da prova pública de aula. Por exemplo, se um membro da banca bocejar, o/a 

candidato/a poderá crer que sua apresentação está monótona ou muito teórica e influenciá-lo a seguir para 

uma tarefa prática ou utilizar alguma estratégia que o desperte, como alterar o tom de voz.  
61

 Todos os concursos e processos seletivos realizados por mim, no âmbito federal, até o momento, davam o 

prazo máximo de 24 horas, entretanto, obtive a informação, através da banca examinadora, de seleções que 

realizaram o sorteio com 48 horas de antecedência.  
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competência para estar em uma sala de aula, para ser um funcionário público na 

área de educação, para atuar como professor de língua espanhola na educação 

básica. (ALMEIDA, 2014, p.14, grifo meu).  

 

Além da diferença genérica, existem outros fatores que atravessam essa etapa da 

seleção de modo naturalizado, sendo reproduzido sem reflexões e questionamentos. Entre 

eles, considero como um dos mais relevantes e basilares: a ausência de critérios 

avaliativos precisos e objetivos, conforme Almeida afirma no fragmento destacado de sua 

tese. 

No edital nº 001, de 09 de janeiro de 2017, que torna pública a realização do 

Processo Seletivo Simplificado, o item 7.6. descreve, de forma sintetizada, o 

desenvolvimento da Prova Pública de Aula:  

 

7.6. A aula terá duração de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) minutos, quando será 

observada, entre outros aspectos, a capacidade de o candidato expor um assunto 

de sua área de conhecimento, de forma clara e coerente. Ao final da aula, se 

assim desejarem, os membros da Banca Examinadora poderão fazer perguntas 

ao candidato a respeito dos assuntos tratados ou à área de atuação docente para a 

qual ele está concorrendo.  

7.7. O candidato que tirar nota inferior a 6,00 (seis pontos e zero centésimos) 

estará eliminado o Processo Seletivo. (BRASIL, 2017, p.5) 

 

O edital nº 002/2019, que publica as normas de realização do Concurso Público 

destinado ao provimento em caráter efetivo, apesar de conter mais informações sobre a 

Prova Pública de Aula, igualmente não apresenta critérios claros e objetivos:  

 

7.2.13. A aula terá duração, de no mínimo 40 (quarenta) minutos e no máximo 

de 50 (cinquenta) minutos, quando será observada, entre outros aspectos, a 

capacidade de o candidato expor um assunto vinculado ao perfil da vaga à qual 

está concorrendo, de forma clara e coerente, e voltada para o público-alvo 

definido no Anexo I
62

. 

 7.2.14. Na avaliação da Prova de Pública de Aula, cada um dos membros da 

Banca Examinadora atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). Essa 

avaliação do desempenho do candidato considerará o planejamento da aula, o 

conhecimento do assunto, a clareza e ordenação das ideias, a adequação da 

linguagem, a capacidade de síntese, a utilização adequada dos recursos 

didáticos. (BRASIL, 2019, p.6)  

 

Os critérios divulgados nos dois editais possuem um caráter subjetivo: o 

―conhecimento do assunto‖ dependerá da causalidade do/a candidato/a sortear um tema 

com o qual possui mais ou menos afinidade, isto é, um determinado candidato poderá ter a 

                                                             
62

 O anexo I apresenta informações sobre as áreas do conhecimento, o total de vagas, o regime de trabalho, a 

classe, o nível, a formação/titulação mínima exigida, entretanto, não menciona o público-alvo a que se 

destina a vaga. Considerando que o CEFET/RJ oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, 

subsequentes (pós-médio), tecnológicos, de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu (mestrado e doutorado), há uma diversidade de público possível, que apenas foi apresentado aos 

candidatos no momento do sorteio do tema da prova de aula, isto é, com 24 horas de antecedência da 

realização da Prova Pública de Aula.  
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―sorte‖ de ter como tema algum conteúdo referente ao que já pesquisou em um curso de 

especialização, mestrado ou doutorado, por exemplo, e demonstrar pleno conhecimento (o 

que não garante que esse seja o candidato mais preparado), enquanto outro candidato teve 

o infortúnio de sortear um tema que não dialoga com sua linha teórica ou que já viu há 

anos atrás na universidade de forma bem basilar (o que não garante que esse docente seja 

incapaz de exercer com maestria a função do magistério federal). Um dia, ou melhor, 40 

(quarenta) a 50 (cinquenta) minutos não representam a capacidade deste ou daquele 

profissional, visto que eles possuem vivências, experiências e formações diferentes; a 

―capacidade de o candidato expor um assunto de sua área de conhecimento, de forma clara 

e coerente‖, disposta como um critério nos dois editais, resultará de fatores emocionais e 

pessoais de cada postulante (um pode demonstrar mais segurança enquanto outro mais 

timidez; um pode estar em um momento confiante e positivo da vida enquanto outro 

poderá estar passando por problemas pessoais, como falecimento ou adoecimento de um 

familiar) assim como dependerá do olhar e da linha de pesquisa de quem analisa, isto é, 

está coerente de acordo com quais ideias, pensadores e linhas teóricas.  

Logo, essa forma de avaliação também consiste em uma escolha, havendo outras 

possibilidades de identificar a capacidade do/a candidato/a. 

Entretanto, a ausência de clareza nos critérios utilizados nessa etapa avaliativa nos 

angustia (candidatos/as) e nos leva a refletir, assim como Almeida (2014, p. 14), em sua 

tese:  

 

O que se espera efetivamente de um/a professor/a em uma prova de aula? Que 

performances são legitimadas, nesse gênero de atividade já naturalizado em 

nosso cotidiano? As orientações disponíveis nos documentos que prescrevem os 

concursos são bastante limitadas e o retorno que se dá aos professores que 

participam restringe-se a uma nota que determina sua aprovação ou 

reprovação. A política de seleção não deixa claro para o docente o que se espera 

dele/a. Nem mesmo o edital, documento constitutivo do concurso público que, 

de forma análoga a uma lei, prescreve as regras gerais e específicas para sua 

realização, o faz. A falta de critérios, de certo modo, dialoga com a história de 

nossa educação, em que as classes dominantes estabelecem políticas 

determinadas pelos seus próprios interesses, nas quais intelectuais e até mesmo 

as lideranças das classes populares são cooptadas por mecanismos de 

manutenção e reprodução de uma sociedade capitalista e altamente desigual. 

(Grifo meu) 

 

Além das seleções correspondentes aos dois editais analisados nessa pesquisa, já 

realizei concursos públicos para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico na área de Letras (Português e Espanhol) em diversas Instituições Federais de 

Ensino, como do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – 

IFSul (Edital nº 191/2017); do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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Fluminense – IFFluminense (Edital nº 23, de 28 de dezembro de 2017); do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG (Edital IFG – PRODI nº 005, 

de 21 de maio de 2018); do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo – IFES (Edital nº 01, de 18 de setembro de 2018); do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP (Edital nº 728, de 27 de setembro de 

2018), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT 

(Edital nº96, de 29 de maio de 2019), sendo que apenas uma banca examinadora, do 

Concurso Público do IFG, divulgou, no anexo VI do edital, a ficha de avaliação
63

 da prova 

de desempenho didático
64

 (anexo VIII), com os aspectos a serem avaliados e as suas 

respectivas pontuações, norteando, assim, o/a candidato/a no planejamento da sua aula, 

além de proporcionar a ―transparência do processo‖, que precisa ser demonstrada pelas 

questões éticas que envolvem o edital e todo o processo de seleção ao mesmo tempo que 

se relaciona e configura a imagem desse enunciador  como instituição realmente séria, de 

peso e respeito. 

Ademais, a adoção dessa conduta mais objetiva e transparente do concurso do IFG 

poderia se mostrar eficiente para suprir a desorientação e a excessiva ansiedade que 

acomete os/as docentes candidatos/as, especialmente após o sorteio do tema, como 

comenta Almeida: 

 

Eu tinha apenas um tema sobre o qual deveria desenvolver minha ―aula‖ – se 

realmente é possível chamar de aula aquela situação de avaliação. E com menos 

de vinte e quatro horas para preparar os materiais, o que iria dizer e como 

conduziria minhas ações, tempo que foi preenchido com trabalho intenso e 

carregado de muita ansiedade. (ALMEIDA, 2014, p.13) 

 

Destaco, ainda na penúltima citação de Almeida (2014, p.14), outro incômodo 

sentido por mim nas experiências de provas de seleção de concursos públicos que realizei: 

―o retorno que se dá aos professores que participam restringe-se a uma nota que determina 

sua aprovação ou reprovação‖. Ou seja, obtemos um grau que identifica se estamos aptos 

a atuar naquele determinado contexto, mas não temos um parecer e nenhum tipo de 

informação a mais que justifique o erro, a falta, a inadequação, o lapso ou equívoco 

cometido por nós, o que, a meu ver, ocasiona uma perda de um enriquecedor legado 

                                                             
63

 A Instituição também divulgou a ficha de avaliação da prova dissertativa com a distribuição de pontuação 

dividida nos critérios: domínio do conteúdo; capacidade de argumentação e articulação entre os conceitos; 

clareza, coesão e estruturação do texto e uso correto do idioma no anexo V do edital e a ficha de avaliação 

da prova de títulos também com a pontuação de cada item no anexo IX.  
64

 Disponível para visualização no anexo VIII desta Dissertação.  
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formativo que a seleção poderia oferecer, em contrapartida, àquele/a docente que tanto se 

esforçou
65

 para realizar as etapas avaliativas.  

Sem dúvida a prática do concurso público contribui para nossa formação e nos 

permite adquirir aprendizados, mas, a possibilidade do candidato obter algum retorno do 

seu desempenho nas avaliações realizadas, especialmente a prova pública de aula, 

ampliaria a capacidade formativa dessa atividade de trabalho. 

De fato, não se trata de utilizar um parâmetro padrão para todas as provas públicas 

de aula seguirem no âmbito do Magistério Federal da Carreira do Ensino Básico, Técnico 

e Tecnológico, pois são contextos diferentes. O que se espera de um docente que irá atuar 

no IFSP campus Ilha Solteira não é o mesmo perfil almejado para o IFSul campus 

Gravataí e nem para o IFG campus Cidade de Goiânia, por exemplo. Mas possibilitar 

saber previamente qual o perfil esperado e os critérios priorizados naquele determinado 

contexto, a fim de que o/a candidato/a possa conduzir seu planejamento e sua ―aula‖.  

 

Na prova didática, onde a aprovação está condicionada à demonstração de 

saberes que supostamente constituiriam o cerne do fazer docente, os 

professores/as nem sempre sabem efetivamente o que fazer. Há poucas normas 

explícitas que norteiam essa dimensão do trabalho do/a professor/a. No entanto, 

essa incerteza demonstra, por um lado, a existência de uma multiplicidade de 

modos de conduzir uma aula, e por outro, a falta de consenso sobre esse 

trabalho. As prescrições existentes não tematizam diretamente o que fazer, o que 

dizer, como fazer, como dizer. Inclusive no meio acadêmico, há escassez de 

estudos sobre essa prática. (ALMEIDA, 2014, p.15-16) 

 

É inegável que há uma multiplicidade de condutas e de práticas docentes 

diversificadas devido às personalidades, às vivências, à formação e às experiências 

profissionais do professor, cabe à banca examinadora verificar a mais adequada para 

aquela determinada necessidade, de acordo com o contexto sócio histórico que aquele 

campus está situado e em convergência com a sua comunidade.  

Entretanto, nem sempre a banca examinadora é composta por docentes 

(exclusivamente) daquele campus que a vaga será preenchida, visto que não é raro que 

professores internos, mas de outro campus, e externos, de outras instituições federais (ou 

estaduais) públicas sejam convidados a integrar o corpo avaliativo.  

De modo geral, esses estão mais propícios a desconhecerem o contexto e a 

comunidade, mas não há demérito profissional, considerando que é humanamente 

impossível conhecer todos os contextos onde estão situados os 644 campi em 

funcionamento, que pertencem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

                                                             
65

 Os concursos de magistério federal, devido a suas condições de trabalho e salário, atraem postulantes de 

todo país, inclusive estrangeiros, o que acarreta gastos significativos com hospedagem, alimentação, cópias, 

transportes rodoviários e/ou aéreos, entre outros gastos. 
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Tecnológica. E muito menos realizar um estudo aprofundado antes de exercer a função de 

avaliador/a na banca examinadora, já que esses professores não se dedicam 

exclusivamente a esses processos de seleção e possuem diversas incumbências em seus 

respectivos campus e instituições. No entanto, acredito que seja necessário um cuidado em 

buscar saber com os colegas que pertencem àquele campus qual seria o perfil de docente 

almejado e averiguar os possíveis diálogos entre as ―aulas‖ apresentadas pelos 

candidatos/as. Além disso, conhecer o contexto sócio histórico da cidade, da comunidade, 

dos discentes, as relações estabelecidas com os cursos, do nível estipulado para a 

realização didática, oferecidos pelo campus que detém a vaga pleiteada, a fim de evitar 

equívocos na avaliação.  

Ao realizar a Prova Pública de Aula do Concurso Público para provimento em 

caráter efetivo do CEFET/RJ campus Valença (edital nº 02/2019, de 4 de janeiro de 2019) 

em abril de 2019, após ter atuado, durante dois anos, na área da vaga pleiteada (Letras – 

Português/Espanhol) como docente substituta nesse campus da instituição, sorteei, com 24 

horas de antecedência, o tema ―Leitura de texto literário na aula de Português/Literaturas 

de língua portuguesa‖. Assim, idealizei uma ―aula‖, na qual propus atividades de leitura 

desenvolvidas a partir das ―narrativas valencianas‖, recorte planejado por mim, destinado 

ao grupo de alunos/as daquele campus, os/as quais eu conhecia bem, e ao contexto sócio 

histórico da cidade de Valença (Apêndice I).  

Entre os textos selecionados por mim estavam: uma história em quadrinhos que 

abordava sobre a importância da leitura, de Armandinho (pré-leitura); um poema 

denominado Sobre poesia, de Carla Dutra
66

, jovem escritora valenciana (leitura), um 

poema ―Embriaguez literária‖, de Giovanni Nogueira
67

, pensador e escritor valenciano 

(leitura), e uma letra de canção de Jongo do Quilombo São José da Serra, intitulado 

―Quando eu morrer‖, de autoria da Mãe Zeferina, líder espiritual de São José da Serra 

(leitura). Isto é, a literatura estava diretamente relacionada com aquela comunidade e 

visava à valorização desta. 

Após ter o grau obtido no valor de ―7,5‖ divulgado, a falta de um retorno, afirmada 

na Tese de Almeida, se fez mais presente, por considerar que a ―aula‖ dialogava com o 

contexto e o público-alvo, mas é necessário reconhecer que são gêneros com formas, 

finalidades e situações de comunicação diferenciadas, com outros coenunciadores.  

                                                             
66

 Escritora jovem reconhecida pelos/as discentes do CEFET campus Valença por participar ativamente de 

eventos literários da cidade, como a FLIVA – Feira Literária de Valença.  
67

 Escritor e pensador reconhecido pelos/as discentes do CEFET campus Valença devido ao seu engajamento 

político na área da educação e, especialmente, da literatura.  
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Todos esses critérios subjetivos das etapas avaliativas são garantidos e amparados 

pelo edital, que se legitima como autoridade desde o princípio, protegendo e isentando a 

Instituição da incumbência de um retorno.  

Os dois editais apresentam uma introdução antes do início dos tópicos que valida o 

texto mediante a apresentação de um enunciador com lugar institucional marcado. Nos 

dois casos, o Diretor Geral do CEFET, com o poder de ditar as instruções discorridas que 

irão regulamentar as seleções, como podemos visualizar nas imagens:  

Figura 17 – Introdução do Concurso Público 2019 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>. Acesso em: 09 

fev. 2020. 

 

 

Figura 18 – Introdução do Processo Seletivo 2017 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/3116/edital%20001-2017.pdf>. Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

 

Os dois textos iniciam com a figura do diretor geral para se dirigir aos interessados 

e, ―no uso de suas atribuições‖, tornar pública a realização das inscrições e estabelecer as 
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normas dos certames. Este mesmo enunciador, Carlos Henrique Figueiredo Alves, 

Diretor-Geral do CEFET/RJ, aparece na assinatura final de ambos os editais.  

De acordo com Maingueneau (2015, p.119), ―algumas propriedades específicas são 

ligadas aos participantes‖. Nesse sentido, na cena englobante institucional, o diretor geral, 

que rege o documento, deve mostrar que se adapta às normas impostas pelo estatuto de 

―voz de autoridade‖, figura que transcende os múltiplos gêneros do discurso institucionais, 

com determinação de regras, ética, imparcialidade, clareza e competência.  

Nos editais há remissão a diversas leis e normas. No caso do edital nº 001/2017, do 

Processo Seletivo Simplificado, podemos observar logo em sua introdução (Figura 18) 

menções a Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, assinada pelo então 

presidente Itamar Franco, o ministro chefe da Secretaria da Administração Federal (SAF), 

Romildo Canhim, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Arnaldo Leite Pereira, 

e a Portaria nº 1034, de 27/07/2011, que fixa o quantitativo de professores para 

contratação por tempo determinado, assinada pelo então Ministro de Estado da Educação, 

Interino, José Henrique Paim Fernandes. Quer dizer, eles contribuem na composição 

textual, atuando também como enunciadores trazidos a falar no texto do edital.  

O edital de concurso público, ao utilizar porta-vozes para expor as normas e regras 

ao público, traz a ideia de um arquienunciador como responsável pela enunciação, no qual 

―uma instância distinta do escritor, encarrega-se de uma rede conflitual de posições 

enunciativas‖ (MAINGUENEAU, 1996, p.160). 

Nesse sentido, ―o arquienunciador está no nível da responsabilidade hierarquizada, 

mas representa a instância mais alta dessa hierarquia deixa-se falar pela voz de outros 

autores‖ (FERREIRA; CHAVES, 2018, p.173), isto é, o arquienunciador retrata a voz de 

autoridade que fala pela instituição. 

Em outras palavras, o autor, ao incorporar remissão a outros textos e atribuir ditos 

a enunciadores mobilizados por ele, opera a noção de responsabilidade enunciativa pela 

categoria de um arquienunciador, uma instância que, mesmo não sendo um enunciador 

empírico, organiza o texto de acordo com as necessidades da enunciação e que constitui a 

instituição.  

 

Mesmo quando o autor utiliza personagens porta-vozes para expor sua opinião 

ao público, em regras gerais a única enunciação que se pode atribuir 

verdadeiramente ao autor é a interação das enunciações de todos os 

personagens, caracterizando uma multiplicidade de vozes, uma polifonia. 

(SANTOS, 2010, p.41) 
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Essa interação é inerente aos editais, especialmente nas referências a leis, portarias 

e normas fixadas por outras vozes de autoridade, que auxiliam a compor a cenografia
68

 de 

um edital de concurso público, que pode ser considerado um exemplo de:  

 

Gêneros instituídos de modo (1): são pouco ou nada sujeitos a variação: carta 

comercial, relatórios de polícia, lista telefônica, documentos cartoriais, 

conversas entre pilotos de avião e as torres de controle... Seus produtores são 

praticamente intercambiáveis. Repousam sobre fórmulas e esquemas 

composicionais preestabelecidos sobre os quais se exerce forte controle. A 

cenografia endógena é, assim, imposta pela cena genérica. (MAINGUENEAU, 

2015, p.126) 

 

No entanto, ainda que os editais sejam elaborados ―por meio de um modelo 

‗padronizado‘, eles foram produzidos em uma situação sócio histórica específica e 

apresentam, por esse motivo, elementos que os tornam únicos‖ (CALDAS, 2019, p.81), 

como nos mostram as linhas referentes ao item III, que estabelece o quantitativo de cargos 

a serem providos; ao item VIII, que discorre sobre o nível de escolaridade exigido; ao item 

XIV, com a indicação das prováveis datas de realização das provas, da tabela; e ao item 

XX, que distribui a pontuação ao regulamentar os meios de aferição do desempenho do 

candidato nas provas, além do programa bibliográfico. Em sua tese, Calda cita alguns 

elementos que o tornam singulares:  

 

Por exemplo, através do perfil solicitado e do número de vagas para a docência, 

das vagas que são oferecidas a diferentes campi, aos conteúdos programáticos e 

bibliografia inerentes às vagas, aos membros que compõem as bancas 

examinadoras do concurso, às tabelas de remuneração, ao cronograma, ao fato 

de o concurso ser para professor substituto ou para professor efetivo, entre 

outros tantos elementos, que variam conforme o contexto e as condições de 

produção de cada edital. (CALDAS, 2019, p.81-82) 

 

Ainda assim, há uma considerável estabilidade na sua composição, formando uma 

rede de conexão que retoma as suas origens. Segundo Giorgi (2005, p.43), o edital ―não 

seria ‗criado‘ a cada concurso, mas apenas ‗reelaborado‘ a partir de um modelo 

‗padronizado‘ visando a atender a exigências jurídicas, no qual somente se ‗preenchem 

lacunas‘‖.  

Os editais, por meio da remissão às leis, integram uma cadeia discursiva que 

antecipa a impossibilidade de determinadas ações futuras. Acredita-se que as afirmações 

escritas no edital ―é lei‖, sendo uma forma de regulação de todo o processo, entretanto, 

                                                             
68

 Segundo Maingueneau (2015, p.122), ―enunciar não é apenas ativar as normas de uma instituição de fala 

prévia; é construir sobre essa base uma encenação singular da enunciação: uma cenografia‖ (grifo do autor).  
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esse é passível de algumas inconsistências. Caso haja alguma, o edital pode ser cancelado 

e um novo pleito se estabelece.   

Ao remeter aos textos de exigências legais ele constitui a imagem de uma 

instituição séria, crível e verossímil. Devido a isso, há uma hierarquização do discurso 

jurídico sob o acadêmico e pedagógico em toda sua composição.  

Todavia, qualquer concurso público para selecionar docentes efetivos e/ou 

substitutos para o exercício da carreira do Magistério Federal é um rizoma
69

, pois cada 

campus e cada formação de Banca Examinadora detêm autonomia para direcionar o 

desenvolvimento das etapas avaliativas assim como selecionar os critérios deliberativos e 

de análise do(s) texto(s) produzido(s) pelos/as docentes candidatos/as em uma Prova 

Escrita, mediante o modelo, o(s) tema(s) e a(s) pergunta(s) proposto(s) por esse conjunto 

de professores, conforme os itens 7.1.1 e 7.1.2 (Figura 19); formular e produzir as 

questões com as opções de alternativas de uma Prova Objetiva, caso esse modelo seja 

escolhido; da aula ministrada por esses/as postulantes em uma Prova Pública de 

Aula/Prova Didática e inclusive o que será pontuado ou não na Prova de Títulos, 

considerando que são responsáveis pela verificação e atribuição de nota destes também, 

conforme o item 3.7.1 (Figura 20).  

 

Figura 19: Prova Escrita – Concurso Público 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>. Acesso em: 09 

fev. 2020. 

 

                                                             
69

Utilizo o conceito de rizoma de acordo com Deleuze e Guattari (1995, capa), ―um rizoma não começa nem 

conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o 

rizoma é aliança, unicamente aliança‖. (Grifo dos autores) Logo, um rizoma se conecta, cresce, prolifera em 

uma multiplicidade, uma irregularidade, no qual o rizoma pode ser caracterizado como uma raiz horizontal 

se conectado a outras raízes. Assim, ―ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções 

movediças‖ (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.31).  
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Figura 20: Comprovação dos títulos do Concurso Público 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>. Acesso em: 09 

fev. 2020. 

 

 

Desse modo, cada concurso permitirá uma multiplicidade de variáveis: para o 

provimento do cargo efetivo, membros de fora da instituição a que se destina a seleção da 

vaga compõem a Banca Examinadora
70

e o quantitativo de docentes internos e externos 

varia em função do nível exigido no concurso. Enquanto que para a contratação do 

docente substituto, a banca se constitui, habitualmente, de membros que pertencem à 

instituição do cargo ocioso. Geralmente, a comissão avaliadora é composta por quatro 

docentes (um presidente, dois membros e um suplente) da própria área ou afins, cada um 

com seus respectivos critérios e parâmetros subjetivos de acordo com as experiências, 

vivências, formações, concepções de educação e perspectivas teóricas; o perfil de 

liderança e a posição que ocupa (presidente, membro ou suplente) os/as professores/as na 

organização da banca; a unidade da Instituição e o seu contexto sócio histórico; o objetivo 

do código da vaga, do colegiado, do campus e da Instituição; os meios, a forma e o tempo 

de divulgação do concurso; a modalidade da inscrição (presencial ou virtual); a titulação 

mínima exigida como pré-requisito; a preparação do candidato e sua afinidade com os 

materiais teóricos indicados pela banca para a Prova Escrita assim como com o ponto 

sorteado para a Prova Pública de Aula/Didática influenciam na seleção e permitem uma 

múltipla possibilidade de direcionamentos.  

A fim de cumprir com os princípios da moralidade, impessoalidade e publicidade 

que regem a Administração Pública, alguns concursos públicos divulgam os nomes dos/as 

docentes (Figura 21, item 6.4), em uma listagem divulgada pela organização do concurso, 

que constituirão a Banca Examinadora (Figura 21, item 6.2), como foi o caso do edital nº 

02/2019, de 04 de janeiro de 2019 (Anexo III), do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, para que os/as candidatos/as possam ter a 

possibilidade de interpor recurso (Figura 21, item 6.5) a fim de impugná-la, caso os 

princípios da impessoalidade e moralidade administrativa (Figura 21, item 6.3) não 

estejam sendo cumpridos.  
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 Geralmente, o presidente da Banca é um docente interno da disciplina, isto é, pertence à Instituição que 

está selecionando o candidato. Os membros e o(s) suplente(s) podem ser internos ou externos, convidados de 

outras Instituições.  
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Figura 21: Composição e regras da Banca Examinadora 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>.  

Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

Mais um aspecto no processo de seleção que acredito ser imprescindível refletir se 

refere à conjuntura local. Quando um código de vaga é criado ou encontra-se vacante, 

sugere-se que há uma demanda a ser provida em um determinado contexto sócio histórico. 

Devido a isso, Silva Júnior (2017, p. 52) compreende que ―a contratação de professores 

para a atuação na RFEPCT precisa acompanhar as políticas educacionais vigentes que 

visam à qualidade social, à produção de novos conhecimentos e o desenvolvimento de 

saberes locais e/ou regionais‖. 

No âmbito do CEFET/RJ, o atendimento a esses três eixos mencionados por Silva 

Júnior permite: impulsionar o compromisso social assumido pela Instituição em seu 

Projeto Político Pedagógico (CEFET/RJ, 2018, p.10): ―consolidar e ampliar a inserção do 

CEFET/RJ no desenvolvimento socioeconômico, cultural, político e científico em níveis 

local regional e nacional‖; comprovar a característica exposta nesse mesmo documento 

(CEFET/RJ, 2018, p.10): ―no âmbito do Estado do RJ, podemos dizer que o Cefet/RJ, em 

sua expansão física, vem atentando para os Arranjos Produtivos Locais (APL), o que 

favorece o fomento da economia, formando mão de obra qualificada em nível técnico e 

superior nas diversas áreas‖; estar em consonância com o objetivo geral do CEFET/RJ 

previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do quadriênio 2015-201971:  

                                                             
71

 Até a finalização da escrita desse texto, o PDI do quadriênio 2020-2024 ainda não havia sido divulgado.  
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Promover o desenvolvimento institucional, visando à sua inserção nos cenários 

local, nacional e internacional na perspectiva da indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, mantendo o caráter de um Centro de Excelência e futura 

Universidade pública, gratuita, de qualidade, inserida na realidade social, 

participando da formulação das políticas públicas e contribuindo para o 

desenvolvimento científico, integrador, inclusivo e tecnológico do País. 

Em virtude de tais propósitos e compromissos assumidos pela Instituição, 

concordo que ―ao selecionar o docente para desempenhar suas atividades no âmbito 

público de ensino faz-se necessário conhecer sua futura realidade de trabalho e possibilitar 

ao próprio candidato o exercício de reflexão sobre tal contexto e seu fazer pedagógico 

futuro‖ (SILVA JÚNIOR, 2017, p.53). 

Ao analisar o primeiro gênero do discurso que o/a docente candidato tem contato 

após o conhecimento de abertura da vaga, o edital nº 02/2019, de 4 de janeiro de 2019, que 

objetiva o preenchimento de vagas de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

– EBTT para compor o Quadro Permanente em regime de Dedicação Exclusiva – DE, 

busquei pelo sintagma ―Valença‖ e encontrei quatro ocorrências do enunciado, que pode 

ser visualizado a seguir:  

Figura 22: Valença – primeira ocorrência no edital de 2019 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>. Acesso em: 09 

fev. 2020. 

 

A primeira ocorrência encontra-se no primeiro parágrafo do texto que descreve 

uma síntese sobre a abertura do Concurso Público e o sintagma aparece quando o 

arquienunciador especifica os campi que oferecem as vagas publicadas pelo edital.  
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Figura 23: Valença – segunda e terceira ocorrências no edital de 2019 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>.  

Acesso em: 09 fev. 2020. 

 

A segunda e terceira ocorrências se apresentam no item 3.1.1, seção que aborda 

sobre a realização apenas presencial das inscrições, exclusivamente no campus que o 

candidato/a deseja concorrer, e indica os locais e horários estipulados em cada unidade.  

 

Figura 24: Valença – quarta ocorrência no edital de 2019 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/4141/edital_n%C2%BA_002-2019.pdf>. Acesso em: 09 

fev. 2020. 

 

A quarta ocorrência é exibida em uma tabela destinada a cada unidade com o 

quadro de áreas, a quantidade de vagas, o regime de trabalho, a classe, o nível e a titulação 

exigida de modo específico por cada campus, presente no anexo III.  

Da mesma forma, analisei o edital nº 001/2017, de 9 de janeiro de 2017, que torna 

pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professor 

substituto para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e 

pesquisei pelo sintagma ―Valença‖ e identifiquei cinco ocorrências do enunciado, que 

pode ser visualizado a seguir:  
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Figura 25: Valença – primeira ocorrência no edital de 2017 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/3116/edital%20001-2017.pdf >. Acesso em: 09 fev.2020. 

 

De forma semelhante ao Edital nº 02/2019, a primeira ocorrência encontra-se logo 

no primeiro parágrafo do texto, quando o arquienunciador introduz a realização do 

Processo Seletivo Simplificado a fim de atender a demanda em determinados campi, 

incluindo em sua lista o campus de Valença. 

Figura 26: Valença – segunda e terceira ocorrências no edital de 2017 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/3116/edital%20001-2017.pdf >.  

Acesso em: 09 fev.2020. 

 

Assim como no Edital nº 02/2019, a segunda e a terceira ocorrências, localizadas 

no item 3.2., apresentam apenas os endereços e os horários de atendimento de cada campi.  

Figura 27: Valença – quarta ocorrência no edital de 2017 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/3116/edital%20001-2017.pdf >.  

Acesso em: 09 fev.2020. 

 

O quarto sintagma encontrado, de igual maneira ao Edital nº 002/2019, é exibido 

no anexo I de ambos, que corresponde ao título de um quadro que apresenta as áreas, as 
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vagas, o regime de trabalho, a classe, o nível e a formação/titulação mínima exigida em 

cada unidade.  

Figura 28: Valença – quinta ocorrência no edital de 2017 

Fonte: < http://www.cefet-rj.br/attachments/article/3116/edital%20001-2017.pdf >.  

Acesso em: 09 fev.2020. 

 

A quinta e última ocorrência corresponde ao anexo VII do edital nº 001, de 09 de 

janeiro de 2017, no qual a composição da banca de cada área de conhecimento é 

apresentada.  

Verifica-se nos dois editais, gênero que norteia todo o processo de seleção, um 

apagamento do contexto local/regional, saber necessário para que o/a docente candidato/a 

possa conhecer sua futura realidade de trabalho, possibilitando a reflexão deste e de seu 

futuro fazer pedagógico.  

 

 

4.2. O conteúdo programático do edital nº 02/2019 

Por ser composta apenas pela prova de títulos e pela prova pública de aula/prova 

didática, a seleção correspondente ao Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 

Professor Substituto (edital nº 001/2017) não divulgou conteúdo programático.  

Os cinco temas da prova de aula eram apresentados ao candidato vinte e quatro 

horas antes da avaliação e este sorteava um número que correspondia ao tema
72

. 
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 Os temas não foram divulgados no site do concurso e nem entregues aos candidatos, motivo pelo qual não 

os apresento.  
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Já a seleção de docentes em caráter efetivo do Magistério Federal da Carreira do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para o Quadro Permanente (edital nº 002/2019) 

contava de três etapas: prova escrita (eliminatória e classificatória); prova pública de aula 

(eliminatória e classificatória) e prova de títulos (classificatória). Considerando que o 

tópico 6.1.1. discorria que ―a prova escrita, e a prova de aula avaliarão os conhecimentos 

do candidato sobre conteúdos específicos, de acordo com os programas de concurso 

correspondentes a cada área de conhecimento discriminada‖ (BRASIL, 2019, p. 4), dez 

dias após a sua publicação, os programas e as bibliografias foram divulgados, conforme 

previa o item 3.8: ―os programas correspondentes às provas deste concurso estarão à 

disposição dos candidatos, exclusivamente, no site institucional, www.cefet-rj.br, a partir 

da data de início das inscrições‖ (BRASIL, 2019, p.2). 

O arquivo do conteúdo programático, disponível no anexo V, apresentava o 

modelo A da prova, que seria ―composta de 5 (cinco) questões discursivas, que poderão 

ter subitens, que avaliarão a extensão e a profundidade de conhecimentos dos candidatos 

para as respectivas áreas de atuação docente‖ (BRASIL, 2019, p. 4); os dez temas que 

os/as docentes candidatos/as deveriam se basear para a realização das questões da prova 

escrita; as trinta e três referências bibliográficas como aportes teóricos indicados para a 

feitura da prova discursiva e também para a  prova de aula, conforme indicava o item 

7.2.5. ―para a realização dessa prova [de aula], de caráter eliminatório e classificatório, o 

candidato sorteará seu ponto de aula constante de uma relação de temas referentes aos 

conteúdos constantes do programa a ser divulgado de acordo com o item 3.8‖ (BRASIL, 

2019, p. 6). 

Os dez pontos de aula
73

 (anexo IX) para a realização da prova didática eram mais 

específicos que os dez temas abrangentes divulgados no conteúdo programáticos, mas se 

relacionavam a estes e às referências bibliográficas. Entretanto, quase todos os pontos se 

aproximavam mais da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, exceto dois 

temas que não determinava se seria na aula de Português ou Espanhol: ―a modalização no 

gênero notícia jornalística‖ e ―a progressão referencial em textos da tipologia 

argumentativa‖.  

Ao observar os dez temas indicados (anexo V) no conteúdo programático, 

constatei que três temas se direcionavam ao ensino de Língua Portuguesa; quatro temas ao 

ensino de Língua Espanhola e três temas englobavam as duas disciplinas: Português e 

Espanhol.  

                                                             
73 Ainda que não tenham sido divulgados no site do concurso, possuo a folha disponibilizada aos candidatos 

que foram aprovados na prova escrita e classificados para a realização da prova didática.  
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Os temas eram bem diversificados e incluíam reflexões atuais e substanciais para a 

formação e a atuação do docente da área de Letras (Língua Portuguesa/Língua Espanhola), 

como políticas linguísticas; pluralidade linguística e cultural; o ensino mediado pelas 

Tecnologias Digitais da Comunicação e Informação; o pós-método e o ensino na educação 

profissional e tecnológica: currículo, planejamento, seleção e preparação de materiais 

didáticos. Inclusive destaco, positivamente, o tema ―identidade e diferença na sala de aula 

de Português e Espanhol‖, que prepara e possibilita um pensar crítico perante a 

diversidade inerente de cada discente, grupo e turma, visto que não há como prever quais 

diferenças específicas o docente terá de lidar em sua sala de aula.  

Apesar disso, percebo a ausência de visibilidade de temas diretamente relacionados 

ao contexto sócio histórico local/regional de Valença, do Vale do Paraíba e de suas 

comunidades assim como de referências bibliográficas de autores valencianos; de obras 

que mencione aspectos históricos, geográficos e culturais da cidade; de leis, normas e 

diretrizes municipais. 

Assim como os temas, as referências bibliográficas sugerem a leitura das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, obras fundamentais para o exercício, a 

reflexão e a prática da atividade docente de autoria de grandes pensadores, teóricos, 

filósofos, gramáticos, linguistas e professores que desenvolvem investigações acadêmicas 

significativas na área.  

Todavia, essa preocupação amplamente evidenciada nos mais diversos documentos 

institucionais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT) e do CEFET/RJ, discorrida nos subcapítulos 2.3.1. CEFERT/RJ e 2.3.2. 

CEFET/RJ campus Valença, assim como nos editais, encontra-se apagada no conteúdo 

programático e nas referências bibliográficas, gêneros privilegiados de interação entre 

os/as candidato/as e a banca examinadora, que são basilares para as duas etapas avaliativas 

e eliminatórias (prova escrita e prova pública de aula) do processo de seleção realizado 

para o preenchimento do cargo de docente efetivo na área de Português/Espanhol do 

campus Valença.  

Outro gênero que favorece a interação docente candidato e banca assim como 

delimita o perfil de professor que se espera é o caderno com as questões da prova escrita 

do Concurso Público para o cargo de efetivo. Porém, esse não é contemplado nesta 

dissertação, pois não foi divulgado no site do concurso e não foi entregue aos candidatos. 

Esses deveriam devolver todo o material ao final da prova (questões, respostas e 

rascunhos), mesmo permanecendo até o término da avaliação. 
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Como candidata da seleção, detenho lembranças que me permitem descrever a 

avaliação como fonte de informação que possa interessar a possíveis futuros leitores, 

porém a falta do exame com seus enunciados e textos torna-se um empecilho para que se 

desenvolva uma análise.  

Foram disponibilizadas quatro horas para a feitura da prova; a extensão em torno 

de 15 a 16 páginas; a maioria das questões era dividida em subitens ―a‖ e ―b‖; duas 

questões (1 e 2) em espanhol e com instruções para que o candidato respondesse nesta 

língua: a primeira, o/a candidato/a deveria abordar sobre o trabalho docente em uma 

perspectiva intercultural e relacionar com o uso do ―portunhol‖ na aula de Língua 

Espanhola, posicionando-se contra ou a favor; e a segunda era dividida em a) dissertar 

sobre o trabalho com gêneros no ensino de espanhol para fins específicos e b) montar duas 

questões (uma de compreensão leitora e outra de conhecimentos linguísticos e 

enunciativos) com objetivos delimitados e padrões de respostas esperados, direcionadas 

aos textos motivadores que a banca disponibilizava: anúncio, imagem, campanha, entre 

outros; três questões (3, 4 e 5) deveriam ser escritas em português: a primeira continha três 

assertivas e indagava como as teorias dispostas naqueles fragmentos poderiam contribuir 

para uma educação linguística; a segunda era dividida em dois subitens: a)ler a crônica, 

dissertar sobre fatos estilísticos e justificá-los e b) montar uma atividade baseada nos fatos 

estilísticos reconhecidos destinada para o primeiro ano do ensino médio; a terceira 

continha um poema do modernista Murilo Mendes e solicitava que o/a candidato/a 

montasse um roteiro de leitura com base nesse texto.  

Logo, a maioria das questões presentes na prova discursiva buscavam identificar a 

extensão do conhecimento teórico do/a docente candidato/a sobre os temas abordados, 

exceto as duas propostas de atividade, que também possibilitam observar escolhas e 

métodos didáticos.  

Apesar de uma questão específica de literatura se aproximar mais do contexto de 

atuação ao recomendar a elaboração de uma atividade destinada para o primeiro ano do 

ensino médio, ela se limita a fornecer apenas essa informação sem elucidar qualquer tipo 

de demanda local.  

Sendo assim, a prova escrita do concurso público (edital nº 02/2019) também não 

possibilita que o/a docente candidato/a possa conhecer sua futura realidade local de 

trabalho para o exercício da sua função como detalharemos a seguir nas considerações 

finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir, torna-se necessário recorrer aos objetivos desta dissertação a fim de 

evidenciar as (possíveis) contribuições desta pesquisa, que buscou: a) efetuar um 

levantamento da instituição dos concursos públicos no Brasil, especialmente para 

professores; b) apresentar o contexto social e histórico da cidade e do campus Valença do 

CEFET/RJ; c) reunir e organizar o corpus relacionado com o concurso público e o 

processo seletivo para docente EBTT de Português/Espanhol do CEFET/RJ campus 

Valença; d) identificar características dos gêneros do discurso que compõem essas duas 

práticas de seleção para analisá-los com o aporte teórico advindo da Análise do discurso; 

e) descortinar a materialidade discursiva presente / ausente nos editais analisados; f) 

refletir sobre a adequação de cada prática de seleção para o exercício do trabalho docente 

EBTT de Língua Portuguesa / Língua Espanhola nos dias atuais e no contexto discorrido. 

A partir da observação do percurso constitucional do concurso público, 

especialmente direcionados ao magistério, verificamos que a subjetividade da seleção, 

com ausência de impessoalidade e isonomia, era uma rotineira forma de provimento aos 

cargos públicos, sobretudo quando as funções eram exercidas ―em confiança‖ e as 

seleções eram realizadas somente através de títulos ou mediante aos seus talentos e 

virtudes. Logo, a busca pelo candidato ―melhor capacitado‖ para o exercício da função, 

não corresponde necessariamente a interesses vinculados à instituição que requisita o 

concurso.  

A partir desse conhecimento, buscamos compreender o contexto social da cidade 

de Valença e encontramos uma trajetória que nos remete à história do Brasil e nos ressalta: 

a importância da localidade para a região do Vale do Paraíba, para a capital e para o país; 

o cerco no território das populações originárias que ali viviam e a desestabilização da sua 

forma de vida; a mão de obra escrava dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro que 

sustentava uma nobreza que compunha um cenário suntuoso; a vinda de colonos atraídos 

pelo próspero processo de industrialização.  

O conhecimento dessa conjuntura, por meio dos estudos, da pesquisa e dos livros, 

permitiu: o meu entendimento perante a disposição da cidade e suas mazelas, como a 

expressiva desigualdade social; a identificação das tradições e referências culturais do meu 

público alvo em sala de aula; o reconhecimento da comunidade valenciana, incluindo 
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meus discentes, como sucessores dos povos mencionados e a não ocupação de seu devido 

espaço.  

Em seguida, buscamos compreender a formação da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT); do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca como uma Instituição Federal amplamente 

reconhecida e, em consequência, a finalidade da criação do campus Valença. Verificamos 

que o percurso da RFEPCT e do CEFET/RJ inicia durante o processo de crescimento 

industrial em uma perspectiva na qual ―a Educação profissional no Brasil foi criada para 

atender crianças, jovens e adultos que viviam à margem da sociedade‖ (TAVARES, 2012, 

p. 1) a fim de instruir um ofício ou profissão a tais indivíduos.  

Com o passar dos anos, no decorrer do século XX, a Rede Federal de Educação 

Profissional foi se adaptando às necessidades apresentadas pela sociedade. Assim, na 

década de 1990, ―as vagas ofertadas pelas Escolas Técnicas Federais eram disputadas até 

mesmo por jovens oriundos da classe pequeno-burguesa, tendo em vista que os egressos 

destas instituições apresentavam elevados índices de aprovação no vestibular‖ 

(TAVARES, 2012, p.3).  

Essa realidade nos remonta ao contexto do CEFET campus Valença, visto que, em 

meu primeiro dia de aula, costumo desenvolver uma prática de apresentação na qual os/as 

discentes comentam, entre outras questões, o porquê da escolha da escola como instituição 

e uma significativa maioria justificava que se devia ao ensino médio regular, o que é 

comum nas regiões onde há escassa oferta de bom ensino preparatório para o vestibular. 

Além do caminho percorrido, analisamos o site oficial e documentos institucionais 

vigentes (PPC do curso de Engenharia de Alimentos campus Valença; o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) do CEFET/RJ; o Projeto de Desenvolvimento Institucional 

– PDI - do período de 2015 a 2019 e o edital de seleção dos discentes dos cursos Técnicos 

Integrados) para adentrar no contexto atual e verificamos que a sua estrutura multicampi 

busca viabilizar projetos de um modelo de gestão que garanta a diversidade das regiões 

sem perder a identidade de atuação do CEFET/RJ a fim de contribuir no desenvolvimento 

econômico e social de mesorregiões do estado do Rio de Janeiro.  

Entretanto, apesar da meta de atender a demanda local, a fim de garantir a 

diversidade das regiões, demonstrar uma relevância considerável em diferentes fragmentos 

que compõem os textos institucionais e as páginas do portal do CEFET/RJ, ao analisarmos 

os gêneros do discurso vinculados às práticas de seleção pública de docentes efetivos e 

substitutos para o exercício da carreira do Magistério Federal do Ensino Básico, Técnico e 
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Tecnológico (EBTT) na área de Português/Espanhol do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) campus Valença, verificamos que 

esta preocupação de ―consolidar e ampliar a inserção do CEFET/RJ no desenvolvimento 

socioeconômico, cultural, político e científico em níveis local regional e nacional‖ 

(CEFET/RJ, 2018, p.10), que igualmente mostra-se presente nas finalidades e 

características apresentadas nos incisos I e II do Art.6 da Lei nº 11.892/2008 – Lei que 

institui a RFEPCT, encontra-se apagada nos editais e nas etapas do processo, o que 

dificulta, ao meu olhar, que o docente candidato possa conhecer sua futura realidade de 

trabalho assim como prejudica a escolha de um profissional preparado para atuar naquela 

determinada conjuntura, a fim de idealizar projetos vinculados à história, a cultura, a 

comunidade e a economia da localidade de seus alunos e da população valenciana. 

De forma evidente, assim como as palavras, os gestos e as expressões, esse não 

dizer, originado no silêncio, também significa e expressa sentidos, como afirma Orlandi 

(2007, p.53): ―essa dimensão política do silêncio está, no entanto, assentada sobre o fato 

de que o silêncio faz parte de todo processo de significação (dimensão fundante do 

silêncio)‖, no qual o silenciamento ou política do silêncio não deve ser compreendido 

como um ―esquecimento‖ ou um mero acaso.  

Após 15 anos, como já nos mostravam pesquisas anteriores (GIORGI, 2005), 

verificamos, após essa dissertação, que o concurso público e os gêneros do discurso 

analisados e vinculados a esse permanecem engessados, estáveis e naturalizados como 

instituídos de verdades postas como absolutas, permeadas de silenciamentos e de 

apagamentos. 

Ao identificar o contexto do CEFET/RJ campus Valença e os sujeitos envolvidos 

nessa prática discursiva, percebemos que as ausências excluem informações pertinentes 

tanto no que se refere ao trabalho que será executado futuramente pelo candidato/a 

professor/a caso seja aprovado/a e classificado/a quanto aos aspectos locais / regionais que 

perpassam a instituição e o espaço histórico/geográfico no qual esta e sua comunidade 

escolar estão situadas. 

Nessa pesquisa, por meio da análise de nosso corpus, confirmamos que o gênero 

do discurso edital, instituído como a ―lei do concurso‖ e imprescindível para a realização 

de qualquer seleção que busque ocupar um cargo público, prioriza um discurso jurídico 

visando cumprir exigência de um modelo padrão (GIORGI, 2005), sendo um dispositivo 

privilegiado de interação entre Administração e administrados, posto que ambas as 

seleções demonstraram a configuração desse gênero semelhante a um acordo firmado 
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entre as partes interessadas – professor candidato e o Estado – avaliador, representado pela 

Coordenação de Concurso do CEFET/RJ e pelos seus servidores públicos.  

A partir da noção de gênero do discurso (BAKHTIN, 1997), observamos que o 

edital pode ser compreendido como um gênero complexo com uma estabilidade regular, 

que permite a alteração de alguns enunciados a cada concurso, ainda que a maioria se 

mantenha. Assim, sem mudar o que está previamente determinado em lei, a administração 

preenche certos espaços.  

Por meio de um panorama organizado em uma tabela, percebemos que os 

elementos essenciais obrigatórios, previstos na legislação do art. 42 do Decreto nº 

9.739/2019, compõem, de forma semelhante ou igual, os dois editais analisados (Edital nº 

001/2017 e Edital nº 002/2019), com uma margem de variação mínima, semelhante ao que 

Maingueneau (2015) conceitua como gêneros ritualizados.  

No entanto, há uma divergência quanto ao conteúdo por se tratar de dois editais 

publicados em um espaço/tempo diferente, com demandas divergentes e por aludir a 

cargos de natureza distinta (temporário/efetivo).  

As informações analisadas no panorama disposto na tabela assim como na redação 

dos pontos destacados no conteúdo programático do Concurso Público destinado ao cargo 

efetivo dão visibilidade: aos objetivos da instituição e da banca examinadora; as 

expectativas do perfil de docente esperado por essas duas seleções; as habilidades e os 

tipos de conhecimento priorizados por cada certame, entre outros fatores que comprovam 

que os diferentes graus atribuídos aos candidatos nas etapas avaliativas envolvem 

informações que não são ditas no edital e nem em mais nenhum lugar, visto que são 

questões subjetivas que implicam no processo.  

Há que se caminhar na direção da desnaturalização desse processo de seleção que 

permanece sendo reproduzido sem reflexões e questionamentos a fim de avançar em um 

sentido de aperfeiçoar essa prática através de mecanismos que possam expandir a 

―transparência do processo‖, como estipular critérios avaliativos mais precisos e objetivos. 

Como um ato ético, os editais analisados e todo o processo de seleção configura a 

imagem desse enunciador como instituição e remete aos textos de exigências legais, 

entretanto, devido a isso, percebemos uma hierarquização do discurso jurídico sob o 

acadêmico e pedagógico em toda sua composição, na qual a abordagem do trabalho 

docente é posta em segundo plano, seguindo os apontamentos de pesquisas anteriores:  

 

Ainda que o edital ora analisado estudado faça menção a leis (como a 

Constituição Federal e alguns decretos) nenhuma referência é feita a leis que 

prescrevem especificamente a educação, denotando um silenciamento das vozes 
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desse âmbito. Assim, não verificamos no edital uma proximidade com questões 

vinculadas à realidade do trabalho do professor, mas apenas uma necessidade de 

atender aos princípios legais, que têm peso maior do que as acadêmicas. É, em 

suma, a voz do mundo jurídico. (GIORGI, 2007, p.4-5, grifo meu) 

 

Por fim, Fiorin (2009, P.154) diferencia as formas de silenciamentos e duas delas 

me parecem interessar para a conclusão dessa pesquisa: ―Há outra forma de silenciamento, 

que é aquela que procura apagar o passado‖ e ―há uma forma mais sutil de silenciamento, 

é aquela que impede que certos discursos sejam proferidos, é aquela que impede a derrisão 

e o riso, é aquela que sacraliza certos temas‖ e impõe axiomas. 

Em uma conjuntura na qual a articulação de um discurso educacional com um viés 

cada vez mais mercadológico se faz presente nas discussões e definições deste campo, 

posto que, de acordo com Bauman (2007, p.24), desde os anos 60 há uma crescente 

tendência de considerar a educação como um produto antes que como um processo, o que 

nos demonstra que ―cuando es considerada como un produto, la educación pasa a ser una 

cosa que se ‗consigue‘, completa y terminada, o relativamente acabada‖ e não uma 

sequência contínua que dura toda a vida, percebo como indispensável o respeito e a 

valorização do trabalho docente e deste profissional para a manutenção de uma sociedade 

democrática assim como a necessidade de uma dinâmica que escute os principais 

envolvidos na educação (discentes, docentes, gestão pedagógica e demais agentes da 

comunidade escolar) e busque um diálogo em prol de um ensino/aprendizagem na 

contramão de uma educação como mercadoria, ou seja, antirreducionista, plural, crítico, 

cidadão, autônomo, contemporâneo, libertador, equânime, ético, antipatriarcal, 

antirracista, decolonial, livre de preconceitos de qualquer ordem e atento às 

particularidades regionais e locais.  
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APÊNDICE 

 

Valença: a “princesinha” da Serra Fluminense 

 

Localizada no sul do Rio de Janeiro, com uma altitude de 560 metros acima do 

nível do mar, a divisão territorial de Valença se concentra, atualmente, em seis distritos: 

sede (1º); Barão de Juparanã (2º), Santa Isabel do Rio Preto (3º), Pentagna (4º); Parapeúna 

(5º) e Conservatória (6º). 

Em seu batismo, Valença recebe este nome devido a uma homenagem ao Vice-Rei 

de Portugal, Dom Fernando José, que era descendente dos nobres da cidade espanhola de 

Valencia. Entretanto, a cidade costuma ser chamada afetuosamente de ―Princesinha da 

Serra‖, ―por conta de situar-se entre as serras da Concórdia e a da Beleza, formando assim 

um vale, sendo este pertencente ao Vale do Paraíba‖ (SILVA, 2012, p. 43). 

 

Figura Mirante da Serra da Beleza: visão panorâmica – Valença/RJ. 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 

 

Ainda que o processo de colonização portuguesa na América tenha ocorrido de 

forma extensiva, a sua interiorização ocorreu apenas no final do século XVIII (SILVA; 

BESSA FREIRE, 2017). Até essa época da entrada do homem branco, o território de 

Valença, assim como de outras regiões do Vale do Paraíba
74

, era habitado pelos indígenas, 

                                                             
74

 O temo ―Vale do Paraíba‖ é utilizado como referência a uma região com característica geográfica de ser 

parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que abrange parte de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro.  
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designados posteriormente como ―Coroados de Valença‖ 
75

 (LEMOS, 2004, p.44), que 

viviam de acordo com seus costumes e tradições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Índios ―Coroados‖ atravessando o rio Paraíba do Sul. 

Fonte: <http://www.geocities.ws/leoni_iorio_valenca_div1/valenca_livro_aldeia_parte_2.htm>.  Acesso em: 

09 fev. 2020. 

 

Essa referência englobava diversas populações indígenas, como ―os Araris, Puris, 

Purus, Pitas ou Petas, Xinimins ou Xeminin, Chuminis, Mitiris, Tapurús ou Tayporús, 

Xumetós, Tampruns, Sasaricons, Bacumins, entre outros‖ (LEMOS, 2004, p.48) grupos, 

que sofreram um cerco em seu território e a desestabilização da sua forma de vida, no 

início do século XIX, devido ao fato dessa região ser passagem das rotas comerciais dos 

tropeiros mineiros, em direção ao Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75

 Designação genérica atribuída pelos portugueses devido ao corte do cabelo masculino em formato de uma 

coroa, semelhante aos sacerdotes franciscanos. Contudo, é preciso salientar que a nomenclatura, por abrigar, 

uma extensa população indígena de diferentes grupos, pode confundir.  Para uma visão menos generalizada 

e estereotipada, sugerirmos a leitura da Dissertação ―O índio virou pó de café?: a resistência dos índios 

Coroados de Valença frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba (1788-1836)‖, de Marcelo Lemos, para 

o conhecimento e a distinção deste grupo de acordo com critérios territoriais, linguísticos e políticos.   

http://www.geocities.ws/leoni_iorio_valenca_div1/valenca_livro_aldeia_parte_2.htm
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Figura Tropeiros mineiros transitando por Valença.  

Fonte: <http://www.geocities.ws/leoni_iorio_valenca_div1/valenca_livro_aldeia_parte_2.htm>.  Acesso em: 

09 fev. 2020. 

 

 

O tropeiro era considerado, de acordo com Iório (1953, s/p), o ―mensageiro da 

civilização‖, pois ―era o homem que havia ido à Côrte‖ e trazia as novidades, além de 

serem responsáveis pelo transporte das diversas mercadorias (desde alimentos até 

utensílios e roupas) e pela comunicação entre os povos nessa época (IÓRIO, 1953). A 

atuação destes foi tão significativa para a história da cidade que ocasionou, segundo este 

autor, no batismo de um dos principais logradouros da cidade, a famosa ―Rua dos 

Mineiros‖. 

Desta forma, de acordo com Piñeiro (2015, p. 6), ―a área foi sendo ocupada, a 

partir dos caminhos abertos, para ligar a cidade do Rio de Janeiro ao sul de Minas Gerais, 

o que propiciou o surgimento de sítios produtores de gêneros [agrícolas], logo substituídos 

pela lavoura cafeeira‖. 

Em 1789, o vice-rei do Brasil D. Luís de Vasconcelos e Souza ordenou que a 

catequese dos indígenas da região fosse iniciada e incumbiu o fazendeiro José Rodrigues 

da Cruz, proprietário da fazenda Pau Grande, de ―civilizar‖ os indígenas da região com o 

apoio do capitão Inácio de Souza Werneck.  

Para que fosse cumprida essa ―missão‖ de ensinar a religião católica com o 

objetivo de ―domesticar e aldear‖ os indígenas a fim de liberar as terras em que estes 

viviam, construíram uma capela dedicada a Nossa Senhora da Glória no principal 

aldeamento dos coroados, onde foi realizada, em 1803, a primeira missa. Hoje, o espaço 

da capela é ocupado pela catedral
76

 de Nossa Senhora da Glória, principal símbolo e 

monumento de visitação da cidade.  

 

 

 

 

                                                             
76

 Na catedral e em seus arredores acontece, desde 1836 até os dias atuais, a tradicional festa da padroeira 

Nossa Senhora da Glória nas primeiras duas semanas de agosto. Em 2019, a festa realizou a sua 183º edição. 

http://www.geocities.ws/leoni_iorio_valenca_div1/valenca_livro_aldeia_parte_2.htm
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Figura Catedral de Nossa Senhora da Glória.                Figura Interior da Catedral de N. S. da Glória. 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora    Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 

Assim, ainda que nômades, os coroados foram conduzidos para que pudessem se 

fixar em aldeias, liberando terras posteriormente divididas em sesmarias
77

 e doadas aos 

primeiros colonizadores da região, que logo perceberam a vocação agrícola da região e, 

em um primeiro momento, utilizaram os indígenas como mão de obra, ainda que em 

caráter provisório (CUNHA, 1992, p.133):  

 

Nas regiões de povoamento antigo, trata-se mesquinhamente de se apoderar das 

terras dos aldeamentos. Nas frentes de expansão ou nas rotas fluviais a serem 

estabelecidas, faz-se largo uso, quando se o consegue, do trabalho indígena, mas 

são sem dúvida a conquista territorial e a segurança dos caminhos e dos colonos 

os motores do processo. A mão-de-obra indígena só é ainda fundamental como 

uma alternativa local e transitória diante de novas oportunidades. 

 

Nesse tempo, a importância da localidade de Valença para a região do Vale do 

Paraíba aumentava cada vez mais. Por meio de uma Carta Régia em 1807, a Aldeia de 

Valença passou a ser considerada uma Freguesia. Em 1823, o governo ordenava por alvará 

a criação de Vila. 

A Lei Provincial nº 34 de 1836 incorporava ao patrimônio da Câmara da Vila de 

Valença os terrenos antes pertencentes à Sesmaria dos índios Coroados, que reagiram a 

mais essa tentativa de extermínio.  

 

A velocidade da mudança é traduzida nos tipos de conflitos em que se envolvem 

os índios Coroados de Valença: promovendo correrias, fugindo de recrutamento 

forçado, participando de disputa entre fazendeiros, lutando contra a usurpação 

da sesmaria da Aldeia, aliando-se a quilombolas, etc. (LEMOS, 2004, p. 9-10) 

 

 Já em 1842, um decreto nomeia Valença como Município. Após 15 anos, a Lei 

Provincial nº 961/1857 eleva o município para receber o título de Cidade. 

                                                             
77

 De acordo com Pollig (2015, p. 3), ―o título da sesmaria tinha a finalidade de legitimar a posse sobre a 

terra independente das atividades existentes. O direito sobre a terra no início do século XVIII estava 

estritamente relacionada a uma questão jurídica por meio do título de sesmaria‖. 
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Essa notoriedade conquistada por Valença se atribui a vocação cafeeira descoberta 

na região, além da agrícola explorada inicialmente nas terras doadas por meio das 

sesmarias, como aborda Lemos (2004, p.9):  

 

A particularidade do aldeamento da região de Valença é que de área de fronteira 

agrícola, e, portanto, com a utilização da mão-de-obra indígena para 

desbravamento de terrenos e outros serviços agrícolas, passa, em 30 anos, para 

área dinâmica da produção cafeeira, articulada ao comércio internacional, que 

necessita de terras para a expansão da produção e, por isso, usurpa as terras 

doadas aos índios, além daquelas que foram ―liberadas‖ com o aldeamento, e 

introduz a mão-de-obra escrava, em larga escala. 

 

De fato, o processo do aldeamento dissipou os indígenas da região, através da 

exploração da mão-de-obra escrava; dos confrontos constantes com colonizadores que não 

respeitavam suas terras e do contágio de doenças, as quais os índios não tinham 

imunidade, como foi o caso da epidemia de varíola propagada por várias aldeias.  

 

A cada período percebe-se uma mudança na densidade demográfica de 

populações de não-índios, pelo aumento de freguesias e vilas fundadas na região 

e pelo rápido desaparecimento ou perda de importância dos povos indígenas na 

composição da população da região, por conta de epidemia, violências e 

migrações. (LEMOS, 2004, p. 4) 

 

Cabe ressaltar que a instalação da lavoura cafeeira, por certo, contribuiu 

significativamente para um desaparecimento dos índios Coroados de Valença, entretanto, 

mesmo que estes tenham sido considerados extintos, seus descendentes, ainda que não se 

identifiquem, reconheçam ou se assumam
78

 como sucessores dos povos originários, 

continuam a viver no município, mesmo sem ocupar seu devido espaço.  

Essa conclusão que faço não se restringe apenas a observação do biótipo de 

diversos valencianos durante a minha estadia de dois anos no município, mas também a 

leituras de artigos, dissertações e crônicas
79

, que sugiro para aqueles que tenham interesse 

em um aprofundamento na história da cidade. Como provocação, para não me alongar, 

deixo apenas um fragmento, que considero essencial para este trabalho, da crônica 

―Zezinho, o índio de Valença que não virou pó de café‖, publicada no blog ―Taqui Pra Ti‖ 

                                                             
78

 Em alguns casos, até como forma de desconhecimento, proteção ou tradição. Sobre isso, sugiro a leitura 

do texto―Zezinho, o índio de Valença que não virou pó de café‖, publicada no blog ―Taqui Pra Ti‖ de Bessa 

Freire, e dos comentários referentes a  este, no qual algumas pessoas se identificam como puris e outras 

assumem uma dúvida perante a possível descendência.  
79

 Os textos que me refiro são: ―Há leka Valença‖ de Sonia Ortiz, mestre em Linguagem e Educação pela 

UERJ, publicado no jornal Local de Valença, disponível em <http://www.local.jor.br/colunas/ler/2991/ha-

leka-valenca>; o livro ―O índio virou pó de café? Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do 

Paraíba" fruto da dissertação de Marcelo Sant'Ana Lemos, defendida no mestrado em História da UERJ; 

crônica ―Zezinho, o índio de Valença que não virou pó de café‖, publicada no blog ―Taqui Pra Ti‖ de Bessa 

Freire, disponível em < http://www.taquiprati.com.br/cronica/1322-zezinho-o-indio-de-valenca-que-nao-

virou-po-de-cafe-version-en-espa>.  
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do Prof. Dr. Bessa Freire (2017): os indígenas ―tiveram seus territórios invadidos pelos 

barões de café, as terras espoliadas, a memória apagada. Foram varridos do mapa do Rio 

de Janeiro. A escola ensina que não sobrou nenhum deles para contar a história. Será?‖ 

Em Valença parece que não sobrou um, mas vários, como mostra a conclusão da 

dissertação de Lemos (2004, p. 206): ―em que pesem as doenças e perseguições, [a 

comunidade dos coroados] deixou descendência incorporada à sociedade nacional, os 

caboclos, que são participantes marginais nesta sociedade excludente‖.  

Sem dúvida, um olhar atento direcionado aos valencianos, suas tradições, 

costumes, lendas e modos de vida pode comprovar a conclusão do pesquisador.  

Após a primeira década do século XIX, D. João VI distribuiu sementes de café aos 

contemplados por ele com os recentes títulos de sesmarias, introduzindo, assim, esse grão 

nas regiões do Vale. Desta forma, pouco a pouco a mão de obra indígena passou a ser 

substituída pelos africanos trazidos pelo tráfico negreiro para serem explorados como 

escravos nas fazendas cafeeiras, como afirma Marquese (2010, p.84): 

 

Em meados do século XIX, contudo, o amplo arco territorial que abrangia do 

município de Guaratinguetá (SP) ao de Cantagalo (RJ) fora convertido na zona 

econômica mais dinâmica do Império do Brasil; sua população escravizada, 

composta majoritariamente por africanos recentemente importados pelo tráfico 

negreiro transatlântico (ilegal desde 1831), tornara-se responsável pela produção 

de metade da oferta mundial de café. 

 

Um contexto de opulência se instaura em Valença mediante a instalação de 

fazendas cafeeiras, que enriqueceram com a mão de obra escrava dos africanos, como 

afirma Arieira (2013, p. 161): 

 

(...) o café enriquece Valença, transformando as áreas isoladas em fazendas 

prósperas com seus solares rurais e uma aristocracia agrária que influencia a 

cultura na terra fluminense. Sustentando a estrutura agrária descrita um grande 

número de braços escravos é utilizado, dado a ausência de maquinário nas 

lavouras cafeeiras da região.  

 

Sobre esse momento reconhecido como ―grandioso‖ 
80

 da história da cidade, 

encontrei uma extensa literatura que indica o destaque em nível não apenas estadual, mas 

nacional e até internacional, visto que o café era exportado para outros países.  

 

O Vale do Paraíba Fluminense, ou o ―Vale do Café‖, é uma região onde a 

cafeicultura atingiu índices máximos de produção em curto espaço de tempo e 

elevou o café a um patamar de valorização, transformando-o no principal 

produto de exportação do Brasil. Essa monocultura cafeeira gerou fortunas e fez 

construir no espaço rural monumentais palacetes para a época, influenciada que 

                                                             
80

 Utilizo as aspas por compreender que tenha sido grandioso apenas para alguns, em detrimento de 

sofrimento e violência para outros, ocasionando diversas mazelas para a cidade até os dias atuais, como a 

desigualdade social.  
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foi por modelos importados da Europa e impulsionada pelo desejo de ostentação 

de demonstração de poder. (SILVEIRA, 2015, p. 1) 

 

 

 

Figura Fazenda Florença –Conservatória – Valença. 

 Fonte: acervo pessoal da pesquisadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Automóveis do século XIX, pertencentes à Fazenda Florença.  

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora  

 

Essa época de esplendor do Vale do Paraíba forma uma sociedade aristocrática, 

escravista com relação muito próxima à Corte, como mostra Piñeiro (2015, p. 9): ―o café 

do Vale é o café do braço escravo, produzindo uma sociedade que tem a sua lógica 

determinada pela escravidão, com grande acúmulo de riqueza, criando em Valença uma 

opulência‖.  
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A produção cafeeira transformou Valença em uma das cidades mais importantes 

do Vale do Paraíba fluminense no século XIX. O crescimento era de tal porte 

que em 18 de maio de 1871 foi inaugurado o primeiro ramal ferroviário da Cia. 

União Valenciana para facilitar o escoamento da produção e consolidava a 

cidade em uma das mais importantes da província, com grande comércio e casas 

importantes. (FERRAZ, 2006, p. 2) 

A fim de manter viva a memória desta época opulenta, dois vagões de trem da 

Rede Ferroviária Federal S/A ficam expostos até os dias de hoje na praça ao lado da 

rodoviária intermunicipal, antiga estação de trem da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Vagão do trem da RFFSA – Valença 

                Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 

 

Com a nobreza instalada na cidade, um cenário suntuoso iniciou a se compor. Para 

citar alguns exemplos, em 1868, foi criado o Teatro Glória (hoje, Cine Glória, um dos 

cinemas da época esplêndida do Vale do Paraíba); casarões foram construídos, como o do 

Visconde de Rio Preto, considerado a mais luxuosa residência da cidade com uma fachada 

do puro neoclássico oitocentista (nos dias atuais, o Colégio Estadual Theodorico Fonseca 

ocupa o local); assim como ―a opulência econômica traduziu-se na própria paisagem 

urbana. O arquiteto francês Glaziou projetou os jardins do centro da cidade, além de 

outros em fazendas dos homens mais ricos da terra‖ (FERRAZ, 2006, p.2). 

Na contramão do luxo de uma nobreza muito rica, mas sustentando-a, estão os 

quase 30.000 escravos, estimativa do Portal Vale do Café (2019) confirmada por Arieira 

(2013, p. 102): ―contabiliza-se um total de 27.099 escravos, e dos quais 3.582 ingênuos 

(filhos de escravos) e 1.782 são averbados‖ no ano de 1874.  

Assim, Valença era o segundo município em todo o estado com maior número de 

cativos, trazidos do Congo, da Guiné e principalmente de Angola (MAPA DE CULTURA 

RJ, 2019), que viviam, ou melhor, sobreviviam de forma precária, padecendo ao trabalho 

exacerbado, à fome e aos açoites.  
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O dia para o escravo das grandes fazendas de café iniciava-se antes do 

amanhecer e terminava horas após o pôr-do-sol. Assim que acordavam 

organizavam-se para responder a chamada e fazer as orações, recebiam um 

pouco de café e um pedaço de broa de milho e logo seguiam para a labuta com 

suas enxadas. (REIS, 2009, p.47)  

 

Dez anos depois, o número de escravos era ainda maior, aumenta para 34.223 

segundo Arieira (2013, p. 104), que demonstra espanto: ―nos parece estranho que no 

contexto pós-tráfico a população escrava em Valença esteja crescendo de maneira 

vertiginosa exatamente no padrão do tráfico anterior a 1850‖.   

A estranheza da autora advém do crescente número após a publicação de duas leis, 

aprovadas devido ao medo de retaliação após a Lei Bill Aberdeen
81

, que caminhavam na 

direção da abolição da escravidão no Brasil: a Lei Eusébio de Queirós
82

 (Lei nº 581, 

promulgada no dia 4 de setembro de 1850), que declarava a proibição do tráfico de 

escravos
83

, e a Lei do Ventre Livre (Lei nº 2.040, promulgada no dia 28 de setembro de 

1871), na qual os filhos das mulheres escravas nascidos no Brasil seriam considerados 

livres a partir desta lei.  

Logo, como discorre o historiador Novaes (2015, p.1), entrevistado do G1 Sul do 

Rio e Costa Verde, ―havia uma política externa para o fim da escravidão não só no Brasil, 

nas Américas inteiras. E o Brasil tentou empurrar até onde pôde exatamente porque 

dependia completamente do trabalho escravo. Se não fosse não seria possível" e, em 

consequência dessa conjuntura, os escravos passaram a ter um trato com um mínimo de 

assistência até então inexistente devido à farta possibilidade de substituição através da 

facilidade de compra. 

 

O escravo vinha pelo porão. Lá no porão tem uma passagem secreta que roda e 

eles vinham por aqui porque o escravo da lavoura não entrava dentro de casa. E 

eles vinham muito. O escravo perdia muito naquela época porque até então o 

escravo adoecia eles deixavam morrer. Ia lá no Rio e comprava outros. Mas com 

a Lei Euzébio de Queiróz eles montaram farmácia nas fazendas porque o 

escravo morria muito com gangrena, na mão e no pé. (RANGEL, 2015, p.1) 

 

Com a escassa oferta, o escravo, essencial nas fazendas de café, agora raro e caro, 

era mantido nas etapas da lavoura enquanto as máquinas eram incorporadas nos engenhos.  

                                                             
81

 Ao abolir a escravidão em suas colônias, a Inglaterra, a fim de evitar a concorrência das colônias 

portuguesas por saber que a mão de obra escrava tornava os produtos com preços mais acessíveis, proibiu o 

tráfico de escravos entre África e América, em 1845, através da Lei Bill Aberdeen, que também autorizava a 

intercepção e apreensão dos navios negreiros, com a posterior devolução dos escravos para a África. 
82

 Após a publicação de uma complementação, a Lei Nabuco de Araújo (nº 731, promulgada no dia 5 de 

junho de 1854), a Lei Eusébio de Queirós começou a ser ―cumprida‖, entretanto, o tráfico ilegal ganhou 

vitalidade.  
83

 A expressão ―para inglês ver‖ surge a partir dessa conjuntura, na qual se cria uma lei mediante demanda 

britânica, contudo sem êxito na pratica.  
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Em 1871, mais uma lei aproxima o império do café à decadência. A Lei do Ventre 

Livre, em teoria, libertava os filhos das escravas nascidos no Brasil a partir de duas 

alternativas possíveis elegida pelo dono da fazenda: criar a criança até o envio para um 

abrigo no oitavo aniversário ou sua manutenção na fazenda até a liberdade aos 21 anos
84

, 

durante este período ele permaneceria como um escravo. Entretanto, na prática, o senhor, 

à medida que essas crianças cresciam, incorporava-as no grupo dos escravos.  

Nesse contexto escravocrata, começam a surgir os quilombos, ―territórios étnico-

raciais com ocupação coletiva baseada na ancestralidade, no parentesco e em tradições 

culturais próprias‖ (SILVA, 2016, prólogo), compostos por comunidades de escravos 

fugidos, como afirma Carmo (2012, p. 16): ―das diversas ações contestatórias do escravo, 

as fugas
85

 marcaram os limites da dominação e permitiram a formação de grupos de 

escravos fugidos, os quilombos
86
” (grifo da autora). 

Formado por volta de 1850, o Quilombo São José da Serra
87

é o mais antigo do 

estado do Rio de Janeiro (SILVA, 2016). Com uma extensão de 476 hectares na Serra da 

Beleza, localizado a 13 km da sede do Distrito de Santa Isabel do Rio Preto, após o distrito 

de Conservatória, no município de Valença, é composto por ―uma grande família de cerca 

de 200 descendentes‖ (SILVA, 2016, p.2) dos escravizados trazidos para o Brasil 

provenientes do Congo, Moçambique e Angola durante o império do café no século XIX.  

Como todo quilombo, o São José da Serra mantém as tradições africanas de seus 

antepassados, entretanto detém características próprias, como afirma Carmo (2010, p.3): 

 

A formação do quilombo de São José da Serra tem uma peculiaridade, já que no 

passado o termo quilombo geralmente estava associado a ideia de um território 

onde viviam os negros fugidos das fazendas, onde teriam uma vida 

supostamente livre. No caso do quilombo de São José da Serra os escravos 

fugiam de suas fazendas de origem para outra fazenda, na época conhecida 

como Fazenda Ferraz, que também tinha um proprietário. 

 

No Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do Quilombo São 

José da Serra, publicado na coleção Terra de Quilombos e organizado pelo INCRA, 

autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) responsável pela 

titulação dos quilombos, há depoimentos do Sr. Manoel Seabra, mais velho morador do 

                                                             
84

 Ao libertar o ingênuo (nome que recebia o filho livre, nascido no Brasil, da mulher escrava), o senhor da 

fazenda recebia uma indenização. 
85

 De acordo com a pesquisadora Ione do Carmo (2010, p. 2), as fugas ―muitas vezes foram planejadas 

através dos cânticos do jongo‖, constituindo-se como elemento essencial para a realização destas. 
86

 A partir de 1980, o movimento negro iniciou uma reflexão sobre a interpretação do termo ―quilombo‖ 

com uma proposta de ressemantização. Sobre o tema, sugiro a leitura de Terra de Quilombos, organizado 

por Eliane O‟dwyer. Rio de Janeiro. ABA – Associação Brasileira de Antropologia, julho de 1995. 
87

 De acordo com Carmo (2010, p. 2), a ―comunidade foi reconhecida enquanto remanescente de quilombo 

em 1999 pela Fundação Cultural Palmares‖. 
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Quilombo, sobre as fugas para a Fazenda Ferraz: ―O Dr. Ferraz era muito exigente, mas 

não batia, não castigava muito. Coitado, lá nesses outros lugares, meu avô era amarrado e 

muito castigado‖ (SEABRA, 2016, p. 5-6). 

 

Segundo o Sr. Manoel, seus avós paternos se casaram na Fazenda Boca do 

Túnel, onde eram muito castigados, e fugiram para a Fazenda São José, que 

chamavam de Quilombo do Ferraz. Na verdade, era comum os quilombos 

abolicionistas contarem com apoio e proteção de jovens republicanos. Parece ter 

sido este o caso. (SILVA, 2016, p.6) 

 

No capítulo 3 do seu livro Valença de ontem e de hoje, Iório (1953) discorre sobre 

o período da estruturação de Valença – Vila, compreendido entre os anos de 1801 e 1857. 

Neste, o autor afirma que, em 1826, após a criação da Vila, tomaram-se providências para 

a construção de um pelourinho, considerado na época como símbolo da implantação da 

autoridade, em uma das praças centrais.  

 

O ―pelourinho‖ era constituído de  uma coluna, geralmente feita de pedra ou de 

tijolos, guarnecida por umas argolas de metal, destinadas a sustentar, 

firmemente atado, o corpo dos criminosos, quase sempre escravos, que eram 

conduzidos de mãos amarradas, e, em praça pública, expostos à ígnomínia e 

castigados com açoites. O ―pelourinho‖ da vila de Valença - dizem os antigos 

moradores - se achava instalado no local onde hoje se ergue a igreja 

Presbiteriana, à sombra de uma frondosa e centenária figueira que, um dia, pôs 

por terra o machado destruidor... Nas fazendas de maior movimento era comum 

a existência de ―pelourinhos particulares‖, construidos às expensas dos próprios 

fazendeiros. (IÓRIO, 1953, s/p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Escravos sob os açoites – desenho de Joaquim Alves 

Fonte: <http://www.geocities.ws/leoni_iorio_valenca_div1/valenca_livro_aldeia_parte_2.htm>.  Acesso em: 

09 fev. 2020. 

 

http://www.geocities.ws/leoni_iorio_valenca_div1/valenca_livro_aldeia_parte_2.htm
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Logo, a formação do Quilombo São Jose da Serra
88

 iniciou com os escravos que 

fugiam dos maus tratos, entretanto ―se tornou, na prática, um quilombo abolicionista, pois 

acolheu muitos daqueles que fugiram de outras fazendas às vésperas da abolição da 

escravidão‖ (SILVA, 2016, p. 2). Desta forma, ―todos se reuniram no território do 

quilombo à época das fugas em massa que antecederam a abolição e ali decidiram 

permanecer‖ (SILVA, 2016, p.7). Outros detalhes com informações preciosas e 

sintetizadas estão presentes em uma placa do projeto Passados Presentes: Memória da 

Escravidão no Brasil
89

 (anexo I), instalada na entrada do quilombo São José para todos/as 

que visitam o local.  

Em 1885, os escravocratas sofreram mais um golpe, a Lei n 3.270 – Lei dos 

Sexagenários, terceira lei abolicionista, que dispunha a liberdade para os escravos maiores 

de 60 anos. Três anos depois, enfim, o ―xeque-mate‖
90

  ocorre no dia 13 de maio de 1888, 

a Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353), assinada pela Princesa Isabel, ―extingue‖ a 

escravidão, ―libertando‖ os escravos.  

De modo evidente, o império do café por se basear na mão de obra escrava seria 

atingido pela nova injunção, como afirma Arieira (2013, p. 162): ―O declínio cafeeiro de 

Valença ocorre com a Lei Áurea de 1888. Portanto, a região não se preparou para a 

abolição, perdeu-se de uma hora para outra os seus numerosos escravos – a sua mão-de-

obra cafeeira‖.  

Ao mesmo tempo, as terras já se encontravam bem deterioradas devido ao mau uso 

dos cafezais, porém, ainda assim ―barões do café‖ buscaram uma alternativa para suprir a 

falta de braços nas lavouras: promoveram a imigração de colonos italianos, uma 

estimativa de noventa e três famílias, mas ―estes europeus não se submeteram àquelas 

‗práticas trabalhistas‘ adotadas pelos senhores nos trato com seus escravos‖ (SILVA, 

2014, p. 58). Assim, essa tentativa também acabou não vingando.  

No entanto, após toda queda, há um recomeço e com Valença não seria diferente. 

Segundo Ferraz (2006, p. 2), ―com a decadência da lavoura cafeeira, o Poder Público e as 

elites locais se viram confrontados com a necessidade de revitalizar a economia local‖.  

                                                             
88

 Após uma luta constante pelo direito à terra, os moradores do Quilombo São José da Serra conquistaram, 

no dia 20 de novembro de 2009, o título das terras da fazenda, mas a imissão provisória na posse da área 

apenas ocorreu em 2015. Em 2017, a Justiça Federal concluiu o processo de desapropriação de uma área de 

159 hectares e outorgou o título coletivo e pró-indiviso do imóvel em favor da comunidade do quilombo.  
89

 O projeto é uma iniciativa do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense 

(LABHOI/UFF) e do Núcleo de Memória e Documentação da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (NUMEM/UNIRIO), sendo apresentado ao Edital Petrobras de Patrimônio Imaterial 2012. 
90

 Expressão utilizada no jogo de xadrez, que caracteriza fim da partida após um ataque decisivo ao rei. 
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Assim, Valença inicia um novo ciclo com uma vocação para a agropecuária. As 

fazendas desativaram os cafezais e, em sequência, introduziram a criação de gados, 

tornando o município um grande produtor de leite e exportador de laticínios.  

 

Com a decadência do café produzido no Brasil no mercado internacional, 

apenas uma das fazendas cultivava o café em 2006 com as mesmas técnicas 

empregadas no século XIX – Fazenda Taquara (Barra do Piraí); as demais 

passaram a explorar, principalmente, a pecuária (leiteira e gado de corte) e o 

turismo; outras atividades foram citadas como agricultura orgânica, criação de 

cavalos e produtos artesanais (cachaça, linguiça e queijos). (SILVEIRA, 2015, 

p.6)  

 

Ao mesmo tempo, devido a sua localização geográfica, entre o sul do estado de 

Minas Gerais e a cidade do Rio de Janeiro e à facilidade de transporte oferecida pela 

ferrovia, Valença foi beneficiada com a inserção de um processo de industrialização, 

propiciado por empresários locais e regionais, que absorveu uma numerosa mão-de-obra. 

Em consequência, houve um aumento populacional e, em sequência, o comércio 

prosperou.  

 

A chegada da indústria foi vista como uma alternativa econômica para a cidade 

após a decadência do café, o principal produto da economia brasileira no século 

XIX e de produção destacada no Vale do Paraíba fluminense, especialmente em 

Vassouras e Valença. O deslocamento da produção cafeeira do Vale fluminense 

para o chamado Oeste Paulista, processo que se dá a partir da segunda metade 

do século XIX, repercutiu fortemente em cidades como Valença e Vassouras – 

as maiores produtoras da região. (FERRAZ, 2006, p. 1) 

 

Em 1891, a Câmara Municipal cedeu áreas destinadas à instalação de fábricas e 

incentivou com a isenção de impostos (PIÑEIRO, 2015).  Entre os diversos setores da 

indústria, o mais destacado em Valença foi o gênero têxtil, que surgiu logo no início do 

século XX por meio da atuação de empresários, como o Comendador José Fonseca e o 

Coronel Benjamin Guimarães, como afirma Arieira (2013, p. 162): ―a partir de 1906, com 

a fundação da fábrica de tecidos Industrial de Valença e posteriormente com a abertura de 

outras indústrias têxteis ocorre o ressurgimento de Valença‖.    

Com a abolição, ―os antigos escravos foram substituídos por trabalhadores livres, 

nas mais diversas relações de trabalho – parceira, meação e, na região de Valença, 

podemos constatar a chegada de alguns colonos‖ (PIÑEIRO, 2015, p. 12), que passaram a 

atuar nas indústrias da cidade, especialmente as têxteis, como:  

 

A Companhia Industrial de Valença, Companhia Fiação e Tecidos Santa Rosa, e 

a Fábrica de Tecidos Rendas e Bordados S. A. Entretanto, hoje muitas destas 

fábricas encontram-se desativadas ou já não possuem meios de competir com 

outras empresas deste ramo por terem se tornado obsoletas. (SILVA, 2014, p. 

58-59) 
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Neste momento, sucede a importância da família italiana Pentagna
91

 para a cidade. 

Com a falência do império do café, muitas residências estavam à venda por preços baixos, 

e com o apoio das isenções dos impostos, o empresário Vito Pentagna montou com sua 

família a fábrica de tecidos Santa Rosa, contribuindo para a transformação de Valença em 

um dos maiores polos têxtis do país
92

, com recessão apenas na década de 90.  

 

 

 

Figura Sala da Casa Léa Pentagna                               Figura Cômodo da Casa Léa Pentagna 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora   Fonte: acervo pessoal da pesquisadora  

 

 

Após décadas de estabilidade, ―desafios e incertezas, econômicas e políticas 

ressurgem com o advento da globalização: indústrias fechadas, crise na pecuária e 

laticínio, além da desestrutura social‖ (ARIEIRA, 2013, p.162). Entretanto, mais uma vez, 

―como uma fênix, Valença busca através do turismo, do comércio e de sua tradição de 

cidade universitária
93

 novas alternativas de sobrevivência no século XXI‖ (ARIEIRA, 

2013, p.162). 

                                                             
91

 Atualmente, Pentagna é o nome dado a um dos seis distritos de Valença.  
92

 Além dessa proeza, Vito realizou diversas benfeitorias para a cidade, como é o caso da instalação de uma 

usina elétrica em uma de suas propriedades, a fazenda do ―Pau D´Alho‖.  Assim como ele, outros membros 

da família Pentagna tiveram notoriedade, como é o caso da Sra. Léa, que auxiliou na criação da primeira 

escola de ensino médio de Valença e cedeu sua residência para as reuniões da Academia Valenciana de 

Letras. Incentivadora da cultura e da arte, Léa deixou, em testamento, sua vontade que em sua casa fosse 

criada uma fundação cultural e filantrópica. Seu desejo foi atendido e hoje, em sua propriedade, são 

realizados cursos, exposições de design e arquitetura, palestras, apresentações musicais, óperas, festas, entre 

outras atividades que impulsionam o turismo da cidade, ainda que, a meu ver, pouco explorado.   
93

 A cidade não possui uma tradição de universidade pública, visto que o CEFET campus Valença foi a 

primeira (e única até o momento) instituição de ensino superior público, mas sim de faculdades de 

universidades privadas, pertencentes a grandes grupos, como a Fundação Educacional Dom André 

Arcoverde (FAA), com sede na cidade de Valença desde 1966, e a Universidade Geraldo Di Biase, 
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A cidade possui um potencial turístico relegado, pouco aproveitado e publicitado, 

no qual apenas o distrito de Conservatória, famoso pelas suas serestas se sobressai neste 

aspecto.  

Além de seu clima, há possibilidade de explorar: o ecoturismo no Parque Natural 

Municipal do Açude, na Serra da Concórdia e na Serra dos Mascates; turismo histórico 

nas fazendas cafeeiras oitocentistas, nos sobrados e casarões no Centro ou nos museus 

Casa Léa Pentagna e Arte Sacra; as belezas naturais da cachoeiras Ronco D`Água, de 

Pentagna, Guedes, Rio Bonito e Quirino, além de rios; as festas tradicionais, como a da 

padroeira Nossa Senhora da Glória com barraquinhas e extensa programação nas semanas 

de agosto e a festa do dia da abolição no Quilombo São José da Serra com jongo, 

caxambu, capoeira, samba de roda, maculelê e fogueira em maio, e as festas culturais, 

como a FLIVA – Feira Literária de Valença, que ocorre, desde 2013, sempre no final de 

maio no Jardim de Cima, oportunizando  um espaço de encontro anual entre escritores e 

leitores a fim de favorecer a literatura local e nacional; ou simplesmente contemplar a 

cidade: caminhando para observar a arquitetura das praças Visconde do Rio Preto (Jardim 

de Cima), tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e XV de 

Novembro (Jardim de Baixo) ou admirando o horizonte, o pôr do sol e/ou as estrelas no 

Mirante da Serra da Beleza e no Mirante do Cruzeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Mirante do Cruzeiro         

        Fonte: acervo pessoal da pesquisadora  

                                                                                                                                                                                       
Fundação Educacional Rosemar Pimentel –FERP, implantada, em 1967, na cidade de Barra do Piraí, na 

estrada de divisa com Valença.  
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          Essa percepção apurada mediante a compreensão de sua história e seus antepassados 

garante uma valorização e um novo olhar para a cidade, essenciais para apreservação de 

uma memória local e regional, visto que ―o passado deixou na sociedade de hoje muitos 

vestígios, às vezes visíveis, e que também percebemos na expressão das imagens, no 

aspecto dos lugares e até nos modos de pensar e de sentir, inconscientemente conservados 

e reproduzidos por tais pessoas e em tais ambientes‖ (HALBWACHS, 2004, p. 87).  

Para finalizar este já não tão breve panorama, Valença, no último censo 

demográfico (IBGE, Censo 2010), apresentou uma população composta por 71.843 

pessoas com uma densidade demográfica de 55,06 habitantes por quilômetro quadrado. 

Entretanto, atualmente, a Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 

Sociais do IBGE estima que a população residente na cidade com data de referência em 1º 

de julho de 2019 se constitui em 76.523
94

 pessoas distribuídas em uma área territorial de 

1.300,767 km² (IBGE, 2018) 
95

, o que a torna o segundo maior município do estado do 

Rio de Janeiro em termos de extensão territorial, menor apenas que Campos dos 

Goytacazes. 

De acordo com o Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), em 2017, o salário 

médio mensal dos trabalhadores formais era de 1.9 salários mínimos e a proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 16.9% (IBGE, 2019)
96

. 

Atualmente poucas indústrias e fábricas estão fixadas em Valença, como a empresa 

Ema Indústria de Alimentos Ltda, pertencente ao grupo Vitalis, mais conhecida pelo nome 

Chinezinho, principal marca de sua produção; a Vitalatte & Yorgus Laticínios, fundada 

em 2008; a Indústria Metalúrgica Sul Fluminense e a fábrica Sovan Fios e Linhas têxteis.  
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 População estimada: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 

Estimativas da população residente com data de referência 1o de julho de 2019.  
95

Área da unidade territorial: Área territorial brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/valenca/panorama> Acesso em 03 de novembro de 2019. 
96

 Salário médio mensal dos trabalhadores formais, população ocupada: IBGE, Cadastro Central de 

Empresas (CEMPRE) 2017 (data de referência: 31/12/2017), IBGE, Estimativa da população 2017 (data de 

referência: 1/7/2017). Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/valenca/panorama> Acesso em 

03 de novembro de 2019. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/valenca/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/valenca/panorama
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ANEXO I 

Figura Placa com a memória da escravidão no Brasil 

Fonte: <https://www.google.com/maps/contrib/101467918365254774034/photos/@-22.5789724,-

43.6674381,10z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1> Acesso em: 09 fev. 2020. 
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Transcrição: 

O tráfico atlântico de africanos escravizados para as Américas é considerado pela 

ONU como um crime contra a Humanidade. O Estado brasileiro, nascido em 1822, teve 

responsabilidade direta nesse processo: dos horrores da travessia à violência da 

escravização em terras brasileiras. Apesar disso, a presença africana no Brasil deixou um 

legado cultural inestimável, hoje oficialmente reconhecido em diversos patrimônios do 

país, entre os quais o Jongo do Sudeste. No século 19, estima-se que cerca de pelo menos 

um milhão e meio de africanos tenham desembarcado no Brasil. No Rio de Janeiro, a 

maioria deles aportou no Cais do Valongo e depois em portos clandestinos do litoral, 

como a antiga Fazenda do Bracuí, em Angra dos Reis, onde hoje se localiza o quilombo 

de mesmo nome. Os africanos chegados viveram o resto de suas vidas nas plantações de 

café no Vale do Paraíba, como a antiga Fazenda de São José da Serra, cujas terras hoje 

formam o Quilombo São José, em Valença. Abolida a escravidão, em 1888, muitos de 

seus descendentes migraram para as áreas urbanas do Estado do Rio de Janeiro e 

transformaram a vida dessas cidades ao longo do século 20. A associação de jongueiros da 

cidade de Pinheiral, erguida em torno da antiga estação ferroviária, por onde muitos 

libertos chegaram, expressa esse movimento. Com o objetivo de reconhecer essas histórias 

e estimular o turismo de memória no Rio de Janeiro, o projeto Passados Presentes – 

memória da escravidão no Brasil, em parceria com as comunidades, construiu exposições 

permanentes no Quilombo do Bracuí, no Quilombo de São José da Serra e na cidade de 

Pinheiral. A sinalização turística e os memoriais a céu aberto buscam honrar as vítimas da 

tragédia da escravização e celebrar o patrimônio cultural negro erguido em terras 

brasileiras pelos que sobreviveram.  
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30. O CANDIDATO S E AUTO DECLARA PRETO OU PARDO?SIM

31. PORTADOR DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 
32. TIPO DE DEFICIÊNCIA 33. CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

UNIDADE PARA A QUAL CONCORRE 

 

 

37. DATA ASSINATURA DO CANDIDATO 

2 0 1 7 

11. ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) 12. NÚMERO 

13. COMPLEMENTO DO ENDEREÇO 14. BAIRRO 

15. CIDADE 16. CEP 17. UF 

 
18. DDD 19. TELEFONE RESIDENCIAL 20. DDD 21. TELEFONE CELULAR 22. E-MAIL 

23. FILIAÇÃO: NOME DO PAI 

ANEXO II 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERASL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 

FONSECA COORDENAÇÃO DE CONCURSOS - CCONC 
EDITAL Nº 001/2017, DE 
09 DE JANEIRO DE 2017 

ANEXO II 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Eu, abaixo qualificado, venho requerer minha inscrição no processo seletivo 
simplificado para Professor Substituto, regido pelo Edital CEFET/RJ nº 001/2017. Estou 
ciente de que minha participação neste processo de seleção implica, desde logo, o 
conhecimento e a tácita aceitação das normas editalícias e das respectivas Resoluções do 
CEPE/CEFET/RJ. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

24. FILIAÇÃO: NOME DA MÃE 

                                        

25. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL (SÓ PREENCHER, SE FOR O CASO) 

                                        

26. R. G. DO REPRESENTANTE LEGAL  27. EMISSOR e UF  28. DATA DA EMISSÃO  29. CPF DO 
REPRESENTANTE LEGAL 

                                  -   



158 

 

 
 

ANEXO III 

 

A composição das Bancas Examinadoras do Edital nº02/2019, de 04 de janeiro de 

2019, divulgado no dia 27 de fevereiro de 2019 pela CCONC no site: <http://www.cefet-

rj.br/attachments/article/4141/bancas.pdf> 

 

CAMPUS ANGRA DOS REIS 

ÁREA DE CONHECIMENTO – ENGENHARIA ELÉTRICA (PERFIL1) 
NOME FUNÇÃO 

PROF. JOSÉ RAFAEL BATISTA LEBRE FERREIRA PRESIDENTE 

PROFª. CAMILA BARRETO FERNANDES MEMBRO 

PROF. CARLOS HENRIQUE DA COSTA OLIVEIRA MEMBRO 

PROF. RAPHAEL PAULO BRAGA POUBEL SUPLENTE 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO – ENGENHARIA ELÉTRICA (PERFIL2) 
NOME FUNÇÃO 

PROF. JOÃO PEDRO LOPES SALVADOR PRESIDENTE 

PROF. EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA MEMBRO 

PROFª. CINTIA DE FARIA FERREIRA CARRARO MEMBRO 

PROF. ALAN DE PAULO FARIA FERREIRA SUPLENTE 

 

CAMPUS ITAGUAÍ 
ÁREA DE CONHECIMENTO – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PERFIL1) 
NOME FUNÇÃO 

PROF. FABRÍCIO LOPES DE SOUZA CARVALHO PRESIDENTE 

PROFª. CAROLINA RESENDE DE SOUZA CARVALHO MEMBRO 

PROF. FABRICIO MAIONE TENORIO MEMBRO 

PROFª. ANA LÚCIA DORNELES DE MELO SUPLENTE 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PERFIL2) 
NOME FUNÇÃO 

PROF. ALLAN JONATHAN DA SILVA PRESIDENTE 

PROFª. PRISCILA DE JESUS FREITAS PINTO MEMBRO 

PROFª ANA CLARA DA CUNHA FERREIRA LEITE MEMBRO 

PROF. RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS SUPLENTE 

 

CAMPUS NOVA FRIBURGO 
ÁREA DE CONHECIMENTO – MATEMÁTICA 
NOME FUNÇÃO 

PROF. ADEMILTON LUIZ RODRIGUES DE SOUZA PRESIDENTE 

PROFª. FLÁVIA GUIMARÃES DIAS MEMBRO 

PROF. VITOR BALESTRO DIAS DA SILVA MEMBRO 

PROFª. DANIELLE DE RESENDE JORGE SUPLENTE 

 

CAMPUS VALENÇA 
ÁREA DE CONHECIMENTO – PORTUGUÊS/ESPANHOL 
NOME FUNÇÃO 

PROF. ALVARO MONTEIRO CARVALHO ARCANJO PRESIDENTE 

PROF. BRUNO DA SILVA LOPES MEMBRO 

PROF. ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR MEMBRO 

PROF. FÁBIO SAMPAIO DE ALMEIDA SUPLENTE 
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ANEXO IV 

 

Art. 42.  Deverão constar do edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes 

informações: 

I - a identificação da instituição realizadora do certame e do órgão ou da entidade 

que o promove; 

II - a menção ao ato ministerial que autorizou a realização do concurso público; 

III - o quantitativo de cargos a serem providos; 

IV - o quantitativo de cargos reservados às pessoas com deficiência e os critérios 

para sua admissão, em consonância com o disposto no art. 44 do Decreto nº 3.298, de 20 

de dezembro de 1999 , e no Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018 ; 

V - a denominação do cargo, a classe de ingresso e a remuneração inicial, com a 

discriminação das parcelas que a compõem; 

VI - as leis e os regulamentos que disponham sobre o cargo ou a carreira; 

VII - a descrição das atribuições do cargo público; 

VIII - a indicação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo público; 

IX - a indicação precisa dos locais, dos horários e dos procedimentos de inscrição e 

das formalidades para sua confirmação; 

X - o valor da taxa de inscrição e as hipóteses de isenção; 

XI - as orientações para a apresentação do requerimento de isenção da taxa de 

inscrição, conforme legislação aplicável; 

XII - a indicação da documentação a ser apresentada no ato de inscrição e na data 

de realização das provas e do material de uso não permitido durante as provas; 

XIII - a enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais 

agrupamentos de provas; 

XIV - a indicação das prováveis datas de realização das provas; 

XV - a quantidade de etapas do concurso público, com indicação das respectivas 

fases, seu caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório e indicativo sobre a 

existência e as condições do curso de formação, se for o caso; 

XVI - o critério de reprovação automática de que trata o art. 31; 

XVII - a informação de que haverá gravação na hipótese de prova oral ou defesa de 

memorial; 

XVIII - a explicitação detalhada da metodologia para classificação no concurso 

público; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9508.htm
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XIX - a exigência, quando cabível, de exames médicos específicos para a carreira 

ou de exame psicotécnico ou sindicância da vida pregressa; 

XX - a regulamentação dos meios de aferição do desempenho do candidato nas 

provas, observado o disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 ; 

XXI - a fixação do prazo de validade do concurso e da possibilidade de sua 

prorrogação; e 

XXII - as disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, julgamento, 

decisão e conhecimento do resultado de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
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ANEXO V 

 

Temas prova escrita – PROVA MODELO A 

1) Gêneros do Discurso, (multi) letramentos e o ensino de português e espanhol. 

2) A produção textual na aula dePortuguês. 

3) Políticas linguísticas e o ensino de Português e deEspanhol. 

4) Literaturas de Língua Portuguesa e Leitura de Literatura naEscola. 

5) Pluralidade Linguística e cultural, Identidade e Diferença na sala de aula de 

Português e de Espanhol. 

6. Gramática do Português: fonética, fonologia, morfologia e sintaxe. 

7) O pós-método e o ensino de espanhol na educação profissional e tecnológica: 

currículo, planejamento, seleção e preparação de materiais didáticos. 

8) Aspectos linguístico-discursivos e sua transposição didática na sala de aula 

deespanhol. 

9) Ensino e aprendizagem de espanhol mediado pelas Tecnologias Digitais da 

Comunicação eInformação. 

10) O ensino de literatura e outras linguagens na aula deespanhol. 
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                      ANEXO VI 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA COORDENAÇÃO DE 

CONCURSOS - CCONC 

EDITAL Nº 001/2017, DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

 
O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ, por meio da Coordenação de 
Concursos (CCONC), torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público dos campi ANGRA DOS REIS, ITAGUAI e VALENÇA, de acordo com 
a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, nas Áreas de Conhecimento constantes do Anexo I, respeitados os limites e as condições fixados 
em ato Ministério da Educação, através da Portaria nº 1034, de 27/07/2011, publicada no D.O.U. de 28/07/2011. 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. As Áreas de Conhecimento, quantidades de vagas, classes, níveis e formações/titulações mínimas exigidas estão no Anexo I 
deste Edital. 

1.2. Os títulos de graduação deverão ser de cursos reconhecidos pelo MEC, nos termos da legislação vigente. 

1.3. Atribuições do cargo: O professor da Carreira do ensino Básico, Técnico e tecnológico é responsável pelas atividades 
relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, e ainda pelas atividades inerentes ao exercício da direção, assessoramento, chefia e 
coordenação. Sendo que o professor poderá atuar em todos os níveis e modalidades de ensino ofertadas pela instituição, conforme 
previsto na legislação vigente. 

1.4. O regime de trabalho é de 40 horas (40 h), conforme anexo I deste Edital. 

1.5. A remuneração será composta por Vencimento Básico (VB) e Retribuição por Titulação (RT), conforme segue: 
 

REGIMA DE TRABALHO VB 
RT 

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

40 horas 2.968,78 391,11 1.039,90 2.457,52 

 
1.5.1. Conforme a tabela do item 1.5., o professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação - RT por titulação 
válida no Brasil, apresentada até a data de assinatura do contrato, sendo vedada qualquer alteração posterior, conforme disciplina a 
ON nº 5, de 28/10/2009, do MPOG. 

1.5.2. Além da remuneração serão concedidos aos candidatos contratados os seguintes benefícios: 

1.5.3. Auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), para o regime de 40 horas semanais, e R$ 
229,00 (duzentos e vinte e nove reais), para o regime de 20 horas semanais. 

1.5.4. Auxílio transporte: o que exceder a 6% (seis por cento) da remuneração em gastos com transportes coletivos. 

1.5.5. Auxílio Pré-Escolar: R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), por dependente, até aos 5 (cinco) anos de idade. 

1.5.6. Dos valores acima serão deduzidos os encargos e contribuições legais. 

1.6. O prazo de validade do Processo Simplificado será de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação da homologação no 
Diário Oficial de União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do CEFET/RJ. 

1.7. Novas vagas que venham a ser autorizadas pelos órgãos competentes, dentro do prazo de validade deste processo simplificado, 
poderão ser preenchidas por ordem de classificação dos candidatos, observada a legislação vigente. 

2 DA RESERVA DE VAGAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A NEGROS E PARDOS. 

2.1. Considera-se pessoa com deficiência (PcD), aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas, nos termos do art. 3º do Decreto nº 3.298/99. 

2.1.1. A pessoa com deficiência, resguardada as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298/99, e suas alterações 
posteriores, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das 
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provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. 

2.1.2. Se convocado, o candidato PcD deverá submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica Oficial, que terá 
decisão terminativa sobre a sua qualificação, ou não, como pessoa com deficiência e seu respectivo grau, com a finalidade de 
verificar se a deficiência realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais condições. 

2.1.3. O não comparecimento à convocação supramencionada acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições. 

2.1.4. O candidato deverá comparecer à Junta Médica Oficial munido de laudo médico que ateste o tipo de deficiência em 
que se enquadra, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

2.1.5. A não-observância do disposto nos subitens anteriores acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições. 
2.2. Consideram-se negros, os candidatos que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme quesito cor ou 
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em observância à Lei nº 12.990/2014. 
2.3. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada cargo/especialidade e das que vierem a ser 
criadas durante o prazo de validade do concurso, 

a) 5% serão destinadas a candidatos PcD e providas na forma do §2º do art.5º da Lei nº 8.112/90, Decreto nº 3.298/99 e do 
Decreto nº 6.949/2009, e alterações posteriores; e 

b) 20% serão destinadas a candidatos negros e providas na forma da Lei nº 12.990/2014. 
2.3.1. Os percentuais serão aplicados a cada cargo/especialidade em separado. 
2.3.2. Para negros, caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 

número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, 
em caso de fração menor que 0,5. 

2.3.3. Para pessoas com deficiência, caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado 
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que o resultado não ultrapasse o limite de 20% do total das vagas. 

 2.3.4. O número resultante do percentual destinado a PcD não deverá representar mais que 20% do total de vagas. 
2.3.5. Somente haverá reserva de vagas para os cargos/especialidade com número de vagas igual ou superior a 

5 (cinco)vagas, no caso de PcD, e a 3 (três) vagas, no caso de negros. 
2.4. Os candidatos PcD e negros deverão declarar sua condição no ato da inscrição. 

2.4.1. O candidato que não declarar sua condição de PcD ou negro no ato da inscrição perderá o direito de concorrer às 
vagas específicas. 

2.4.2. A auto declaração terá validade somente para o processo seletivo regido pelo presente Edital. 
2.5. O candidato que se declarar PcD ou negro, se classificado no processo seletivo, figurará em lista específica e também na 
listagem de classificação geral dos candidatos ao cargo/especialidade de sua opção, observado o número máximo de candidatos 
homologados, determinado no Anexo II do Decreto nº 6.944/2009. 

2.5.1. Os candidatos PcD ou negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência na lista geral 
não preencherão as vagas reservadas. 
2.6. Em caso de desistência de candidato PcD ou negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato 
posteriormente classificado na lista da respectiva reserva. 

2.6.1. Na hipótese de não haver candidatos PcD ou negro aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as 
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 
2.7. As vagas reservadas a PcD e negros que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou, no caso de 
PcD, na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos da lista geral de classificação por cargo/especialidade, observada 
a ordem de classificação. 
2.8. A vaga surgida em razão de vacância de servidor contratado durante a vigência deste concurso implicará a convocação de 
candidato da respectiva lista de aprovados da qual fora convocado o antigo ocupante da vaga recém- desocupada. 

2.8.1. Aplica-se esta disposição no caso de nova convocação decorrente de candidato cuja nomeação seja tornada sem 
efeito por não tomar posse dentro do prazo legal estabelecido no art. 13, § 1º da Lei nº 8.112/1990 
2.9 Em obediência ao estipulado nos itens 2.1 a 2.8, incluindo seus subitens, a convocação dos candidatos, em cada 
cargo/especialidade oferecido neste edital, se dará conforme o quadro a seguir. 

 
ORDEM DE NOMEAÇÃO ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO TIPO DE VAGA OCUPADA 

1º 
1° colocado na classificação 

geral do processo seletivo. 
Vaga de ampla concorrência. 

2º 
2º colocado na classificação 

geral do processo seletivo. 
Vaga de ampla concorrência. 
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3º 

1º colocado dentre os 

classificados para 20% das 

vagas reservadas para 

candidatos que se 

autodeclararam pretos ou 

pardos. 

Vaga reservada para candidato 

que se autodeclarou preto ou 

pardo. 

4º 
3º colocado na classificação 

geral do processo seletivo. 
Vaga de ampla concorrência. 

5º 
1º colocado dentre os 

classificados para vagas 

reservadas para pessoas com 

deficiência. 

Vaga reservada para pessoa 

com deficiência. 

6º 
4º colocado na classificação 

geral do processo seletivo. 
Vaga de ampla concorrência. 

7º 
5º colocado na classificação 

geral processo seletivo. 
Vaga de ampla concorrência. 

 
8º 

2º colocado dentre os 

classificados para 20% das 

vagas reservadas para 

candidatos que se 

autodeclararam pretos ou 

pardos. 

Vaga reservada para candidato 

que se autodeclarou preto ou 

pardo. 

9º 
6º colocado na classificação 

geral do processo seletivo. 
Vaga de ampla concorrência. 

10º 
2º colocado dentre os 

classificados para vagas 

reservadas para pessoas com 

deficiência. 

Vaga reservada para pessoa 

com deficiência. 

 

3 DAS INCRIÇÕES 

3.1. O período de inscrição será de 16 a 23 de janeiro de 2017 (exceto sábados, domingos e feriados). 

3.2. As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração simples com firma reconhecida em Cartório até o último 
dia de inscrição, no campus para o qual o candidato pretende concorrer, nos seguintes endereços: 

 Campus Angra dos Reis – Rua do Areal, 522 – Parque Mambucaba, Angra dos Reis/RJ, das 10 às 16 horas (horário de 

Brasília).

 Campus Itaguaí - Rod. Mario Covas, Quadra J, Lote J2, Distrito Industrial de Itaguaí (Trevo da Entrada da Cidade), das 14 às 
19 horas (horário de Brasília), de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

 Campus Valença – Rua Voluntários da Pátria, nº 30, Belo Horizonte, Valença/RJ, das 10 às 16 horas.(horário de Brasília).

3.3. Para se inscrever o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição (anexo II deste edital), declarando que atende 
todos os requisitos exigidos no presente edital, e entrega-lo na no campus para o qual concorre (endereços e horários no item 3.2), 
acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Diploma do curso de Graduação (será eliminado do processo o candidato cujo diploma de graduação não seja compatível com o 
perfil exigido para ocupação da vaga). 

b) currículo completo, com toda a documentação comprobatória (cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos 
originais) que serão entregues juntamente com o Anexo V, em duas (2) vias, no qual serão especificados os títulos entregues. O 
candidato deverá numerar cada título entregue com o mesmo número com o qual está identificado na listagem do Anexo V (Os 
títulos entregues e o formulário Anexo V serão conferidos e recebidos, sob a responsabilidade do Posto de Inscrição, que atestará, 
formalmente, o recebimento da documentação na 2ª via, devolvendo esta ao candidato). 

c) comprovante de recolhimento, junto ao Banco do Brasil, da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), através de guia 
de recolhimento único (GRU), que poderá ser gerada através do portal https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, 
informando código e gestão da Unidade Favorecida, 153010 e 15244, respectivamente, código de recolhimento, 28832-2, e nº de 
referência, 001.2017, além do CPF e nome do contribuinte (o candidato). 
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d) caso a inscrição seja feita por procuração, o candidato deverá apresentar também procuração simples e cópia do documento de 
Identidade do Procurador. 

3.4. Na via do candidato do Requerimento de Inscrição (Anexo II) será atestado, formalmente, pelo funcionário do CEFET/RJ, o 
recebimento da inscrição, sendo esta via devolvida ao candidato. 

3.5. São requisitos para inscrição no processo simplificado: 

I. nível de escolaridade exigido para o cargo; 

II. idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

III. ser brasileiro nato ou naturalizado ou se de nacionalidade portuguesa ser amparado pelo estatuto da igualdade entre brasileiros 
e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Art. 13 do Decreto nº 70.436/72, ou 
ainda, no caso de ter nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de permanência no Brasil. 

IV. gozo dos direitos políticos; 

V. quitação com as obrigações eleitorais e militares; 

VI. aptidão física e mental; 

VII. comprovação da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria de Receita Federal. 
3.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado dentro do período especificado no subitem 3.1, e o comprovante 
entregue conforme a letra b do subitem 3.3. 

3.7 Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do processo 
simplificado por conveniência do CEFET/RJ. 
3.8 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
3.9 O CEFET/RJ não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por fatores de ordem técnica que impossibilitem o 
seu recebimento. 
3.10 Não será válida a inscrição feita em desacordo com o inciso b do subitem 3.3. 

3.10.1 O candidato que se enquadrar nos termos dos incisos I e II do artigo 1º e I e II do parágrafo 1º e, ainda, parágrafo 2º 
e 3º todos do Decreto nº 6.593/2008 poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição ao CEFET/RJ, devendo, para tanto, 
preencher de forma legível o formulário de “isenção da taxa de inscrição” que compõe o anexo III, entregando-o no campus para o 
qual pretende concorrer, no endereço e horário estipulado no item 3.2, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2017. 

3.10.2 Terá seu pedido de isenção negado o pleiteante que: 

a) fizer mais de um requerimento de isenção; 

b) apresentar pedido com informações insuficientes e/ou contraditórios, que não comprovem o relato do requerimento de 
isenção da taxa de inscrição. 

3.10.3 Será divulgado a partir das 19 horas do dia 18 de janeiro de 2017, no endereço eletrônico www.cefet-rj.br, a lista dos 
candidatos que obtiveram a isenção. 

3.10.4 O candidato cuja solicitação de isenção tenha sido indeferida deverá apresentar até a data limite do período de 
inscrições, o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, caso contrário, não terá sua inscrição homologada no Processo 
Seletivo. 

3.10.5 Será de exclusiva responsabilidade do candidato os dados cadastrais informados no ato da inscrição. O CEFET/RJ não 
se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo 
candidato. 

 
4 DA BANCA EXAMINADORA 

4.1 A Banca examinadora será composta por 3 (três) membros efetivos, sendo 1 (um) Presidente e 2 (dois) membros. 

4.2 Ficam impedidos de participar da Comissão Julgadora; Cônjuge, Companheiro ou Parente e afins até o terceiro grau com os 
candidatos inscritos ou tenha tido com o candidato algum relacionamento de parceria em atividades técnica e científicas como: 
orientação de dissertação de mestrado, tese de doutorado, redação e a submissão de artigos técnicos, livros, relatórios e outras 
publicações. 

4.3 Em função de fato que justifique essa ação, o CEFET/RJ poderá substituir qualquer um dos componentes da banca examinadora. 

5. DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 O presente processo simplificado constará de duas provas: 

I Prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, cuja pontuação é aquela constante na tabela do Anexo VI deste edital, que 
contribuirá para a nota final com peso 4. 

II Prova Pública de Aula/Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, que contribuirá para a nota final com peso 6; 

http://www.cefet-rj.br/
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6 DA PROVA DE TÍTULOS 

6.1.. A Prova de Títulos atribuirá a pontuação conforme a tabela constante do Anexo VI deste edital. 
6.2. Estarão aprovados na Prova de Títulos e habilitados para a Prova Pública de Aula, somente os 5 (cinco) primeiros 
colocados. 

6.3.. No dia 25 de janeiro de 2017, a partir das 19 horas, a CCONC divulgará as notas preliminares da prova de títulos. 

6.4. O candidato que discordar da nota atribuída à titulação apresentada, poderá entrar com recurso no dia 26 de janeiro 
de 2017. O recurso deverá ser justificado e entregue no endereço e horário descritos no item 3.2. 

6.5. No dia 27 de janeiro de 2017, a partir das 19 horas, o CEFET/RJ divulgará no seu site (www.cefet-rj.br) os graus 
atribuídos aos títulos (GPT). 

 

7. DA PROVA DE AULA 

7.1. O sorteio de ponto para a prova didática ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2017. O horário será publicado junto com o 
resultado da prova de títulos. 

7.2 A ordem dos sorteios obedecerá a ordem decrescente das notas da Prova de Títulos. 

7.3. O candidato que não realizar o sorteio de ponto no horário previsto, terá uma tolerância de 2 (duas) horas para 
realiza-lo, caso não compareça dentro desse prazo, estará eliminado do Processo Seletivo. 

7.4. A prova de aula, mesmo para a o candidato que se utilizar da tolerância estabelecida no item 7.3, 
independentemente do horário em que for realizado o sorteio, ocorrerá exatamente 24 (vinte e quatro) horas após o 
horário divulgado junto com a divulgação da nota de títulos. 

7.5. O não comparecimento no horário previsto para a Prova Pública de Aula eliminará o candidato do Processo Seletivo. 

7.6. A aula terá duração de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) minutos, quando será observada, entre outros aspectos, a 
capacidade de o candidato expor um assunto de sua área de conhecimento, de forma clara e coerente. Ao final da aula, se 
assim desejarem, os membros da Banca Examinadora poderão fazer perguntas ao candidato a respeito dos assuntos 
tratados ou à área de atuação docente para a qual ele está concorrendo. 

7.7. O candidato que tirar nota inferior a 6,00 (seis pontos e zero centésimos) estará eliminado o Processo Seletivo. 

7.8. A prova pública de aula, que será gravada em vídeo e áudio, poderá ter a presença de alunos, não sendo permitida, 
no entanto, a presença de candidato(s) concorrente(s), sob pena de desclassificação deste(s). 

 
8 DA HABILITAÇÃO/CLASSFICAÇÃO 

8.1 A classificação do candidato far-se-á em ordem decrescentes da nota final. 

8.2 A média final do candidato será obtida através da média ponderada das provas de títulos e didática, de acordo com a 
seguinte formula: 

NF =  

Onde, NF= Nota Final; GPT=Grau Prova Título e GPD=Grau Prova Didática. 

8.3 Para efeito de classificação em caso de igualdade no total de pontos terá preferência o candidato com maior idade. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 O resultado final do processo seletivo com a classificação dos candidatos aprovados, será divulgado pela CCONC, no 
dia 03 de fevereiro de 2017, a partir da 19 horas e, publicado através de publicação no Diário Oficial da União. 

10. DA CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO HABILITADO. 

10.1 O candidato será convocado para contratação como Professor Substituto, rigorosamente de acordo com a 
classificação obtida, considerando-se as necessidades imediatas e as vagas oferecidas objeto do processo seletivo. 

10.2 A classificação do candidato não assegurará o direito à sua contratação automática no cargo para o qual se 
habilitou, mas apenas, a expectativa de ser contratado. 

10.3 Será firmado contrato com o candidato pelo período de 12 (doze) meses, podendo o contrato ser prorrogado por 
igual período, de acordo com o interesse do CEFET/RJ, observado o disposto no artigo 4º da Lei nº. 8.745/1993 e suas 
alterações posteriores. 

10.4 O candidato será contratado conforme jornada de trabalho e remuneração estabelecidos no quadro apresentado no 
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item 1.5. A remuneração corresponde ao valor da Classe DI, Nível 1, da Carreira do Magistério do Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico, pertencente ao Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal estabelecido pela Lei nº. 12.772, de 
28/12/2012, publicado no DOU de 31/12/2012. 

10.5 O contratado não poderá pleitear qualquer vantagem pecuniária por não residir na localidade onde ocupará a vaga. 

10.6 Caso, durante a vigência deste Processo Seletivo, venha a ocorrer o surgimento de novas vagas de mesma natureza 
jurídica, mesmo que em outros campi, o CEFET/RJ poderá, a seu critério, convidar os candidatos da lista remanescente 
para ocupa-las. 

11. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1 O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital será contratado se atendidos, cumulativamente 
na data da assinatura do contrato, os seguintes requisitos: 

a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis 
retificações e aditamentos; 

b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, devendo, nesta última, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre 
Brasileiros e Portugueses, nos termos do Parágrafo 1o do artigo 12 da Constituição Federal do Brasil e do Decreto nº 
70.436, de 18 de abril de 1972, ou, se estrangeiro, apresentar vista de permanência no Brasil; 

c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) estar quite com as obrigações militares; 
e) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público federal, bem como não ter sofrido as penalidades 

mencionadas no Artigo 137, da Lei n.° 8.112/90; 

f) possuir a escolaridade exigida para o cargo e demais requisitos exigidos para o seu exercício, conforme quadro do item 
l.3.; 

g) ter a idade mínima de 18 anos no ato da posse; 
h) não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que 

caracterizem acumulação ilícita de cargos na forma do inciso XVI e parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal 
do Brasil; 

i) no caso de acumular licitamente cargo público, a carga horária total não poderá ultrapassar 60 (sessenta) horas 
semanais (Parecer GQ-145, publicado no DOU de 01/04/98); 

j) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, incluindo-se a compatibilidade de deficiência 
apurada pela Junta Médica Oficial do CEFET/RJ, no caso de candidato aprovado que indicar previamente sua 
deficiência; 

k) apresentar os documentos que forem exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos do CEFET/RJ, responsável 
pelo processo de contratação. 

11.2. Todos os requisitos especificados no item 2.1 e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da seu subitem 
"2.1.4", deverão ser comprovados por meio da apresentação de seu original, juntamente com cópia, sendo excluído do 
Concurso Público aquele que não os apresentar por ocasião da assinatura do contrato. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 - Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos deste edital e a 
regulamentação pertinente ao Processo Seletivo; 

12.2. É proibida a contratação, nos termos do Art. 6º da Lei nº 8.745/93, de servidores da Administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas 
subsidiárias e controladas. 

12.3. Não poderão ser contratados servidores ocupantes de cargo efetivo, integrante da carreira de magistério de que 
tratam as Leis nº 7.596/87, Lei nº 11.784/08 e Lei nº 12.772/12. 

12.4. Para os subitens 6.1 e 6.2, excetuam-se os casos previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a, b, c da Constituição 
Federal, observado o parágrafo 10 da Emenda Constitucional nº 20, publicada no DOU de 16/12/98. 

12.5. Não será contratado o candidato que tenha prestado serviços nos termos da Lei nº 8.745/93, alterado pela Lei nº 
11.784/2008, em qualquer instituição federal, antes de ter decorrido 24 (vinte e quatro) meses após o término do último 
contrato. 

12.6. As contratações dependerão de disponibilidade orçamentária e financeira. 

12.7 - O presente Processo seletivo se destina ao preenchimento exclusivo das vagas ofertadas neste Edital e não se 
constitui concurso para o quadro efetivo. 

12.8. O candidato selecionado será contratado por um período de até um (1) ano, admitida a prorrogação, desde que o 
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prazo total não exceda a dois (2) anos, conforme legislação vigente. 

12.9. O candidato selecionado, independente do campus pretendido, será contactado através de e-mail, após a 
publicação da homologação do Processo Seletivo, para manifestar interesse, pela Seção de Admissão de Pessoal do 
Departamento de Recursos Humanos do campus Maracanã. 

12.10. O ingresso dos candidatos ficará condicionado a exames clínicos, solicitados pelo Serviço Médico Pericial do 
CEFET/RJ. 

12.11. O processo seletivo simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do resultado no 
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Instituição. 

12.12. Fazem parte do presente edital: 
Anexo I – Quadro de áreas de conhecimento, vagas e titulação exigida;  

Anexo II – Requerimento de Inscrição; 

Anexo III – Requerimento de Isenção da Taxa de 

Inscrição;  

Anexo IV – Declaração de candidato; 

Anexo V – Formulário para entrega dos títulos 

Anexo VI – Tabela de Pontuação de 

Títulos Anexo VII – Banca 

Examinadora 

13.13. - O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, por motivos superveniente ou relevante, que assim 
exigirem, sem que isto venha a gerar direito ou obrigações aos interessados. 

                                                             

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2017. 

 
CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES 

DIRETOR GERAL 
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               ANEXO VII 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA EDITAL No 02/2019 

DE 4 DE JANEIRO DE 2019 

O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, no uso de suas 
atribuições e considerando o disposto no Decretos Presidenciais nos 8.259 de 29 de maio de 2014, publicado no Diário 
Oficial da União-DOU de 30 de maio de 2014 e nº 8.260, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União-DOU 
de 30 de maio de 2014, e na Portaria Interministerial nº 61 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do 
Ministério da Educação de 29 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 4 de abril de 2019,torna pública a 
abertura de inscrições e estabelece normas para a realização do Concurso Público destinado a selecionar candidatos para 
provimento em caráter efetivo, de cargos de Magistério Federal da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para 
o Quadro Permanente dos campi, Angra dos Reis, Itaguaí, Nova Friburgo e Valença, deste Centro Federal, na forma do que 
dispõe a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, a Lei n° 9784 de 29 de janeiro de 1999, o Decreto n°. 
6944, de 21 de agosto de 2009, e a Lei n° 12.772 de 28 de dezembro de 2012, Portaria nº 447 de 15 de maio de 2018. 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO E DAS VAGAS 

 
1.1. O presente Concurso Público será realizado mediante processo seletivo de Provas e Títulos para a classificação de 
candidatos que deverão preencher as vagas de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico-EBTT, dos Quadros 
Permanentes, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva-DE, distribuídas nas áreas de conhecimento e nos campi do 
CEFET/RJ, conforme, discriminado no Anexos I deste Edital. 

 
1.2. As vagas oferecidas no Anexos I deste Edital são exclusivamente para o cargo de Magistério Federal da Carreira do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata o Artigo 10 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 

 
1.3. Os professores contratados mediante este concurso, poderão atuar nos diversos níveis de ensino (técnico de nível 
médio, graduação e pós graduação), desenvolvendo atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, com 
atendimento obrigatório à primeira. 

 

1.4. Em função das demandas do cursos, o docente poderá ser convocado para ministrar aulas de qualquer disciplina 
relacionada à área de conhecimento para a qual prestou concurso, assim como, em função das demandas do CEFET/RJ, 
poderá ser convidado a colaborar, ministrando aulas em outro campus do CEFET/RJ. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 
2.1. A validade da participação do candidato no concurso condiciona-se ao atendimento dos seguintes requisitos: 
a) nível de escolaridade exigido para o cargo; 
b) idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) ser brasileiro nato ou naturalizado ou de nacionalidade portuguesa, amparado pelo estatuto da igualdade entre 

brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Art. 13 do 
Decreto n 70.436/72 de 18 de abril de 1972, ou ainda, no caso de ter nacionalidade estrangeira, apresentar 
comprovante de permanência no Brasil; 

d) gozo dos direitos políticos; 
e) quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
f) aptidão física e mental; 
g) comprovação da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria de Receita Federal. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas presencialmente, no período de 14 de janeiro a 22 de fevereiro de 2019, de segunda 
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a sexta-feira, nos locais e horários indicados no item 3.1.1. 
 

3.1.1. A inscrição do candidato será realizada, exclusivamente, no Posto do campus para o qual o candidato pretende 
concorrer: 
Campus Angra dos Reis: Rua do Areal, S/N – Parque Mambucaba, Angra dos Reis/RJ, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília, exceto sábados, domingos e feriados). 
Campus Itaguaí - Rod. Mario Covas, Quadra J, Lote J2, Distrito Industrial de Itaguaí (Trevo da Entrada da Cidade), das 14 
às 19 horas (horário de Brasília, exceto sábados, domingos e feriados). 

Campus Nova Friburgo: Av. Gov. Roberto Silveira, 1900 – Prado, Nova Friburgo/RJ, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília, exceto sábados, domingos e feriados). 
Campus Valença: Rua Voluntários da Pátria, 30 – Belo Horizonte, Valença/RJ, das 11 às 16 horas (horário de Brasília, 
exceto sábados, domingos e feriados). 

 

3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler atentamente o edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela área de conhecimento/perfil a que 
deseja concorrer. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 

 
3.3. No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário próprio disponibilizado pela Coordenação de 
Concursos (CCONC) no site www.cefet-rj.br, seguindo o seguinte caminho: na coluna a esquerda, clicar em CONCURSOS, 
depois clicar em DOCENTES, clicar em 2º CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO QUADRO PERMANENTE 2019, e por fim 
clicar em Edital N ° 002/ 2019 (O Requerimento de Inscrição é o Anexo II). 

 

3.3.1. Ao comparecer ao Posto de Inscrição do campus para o qual deseja concorrer, para efetivar sua inscrição, o 
candidato deverá apresentar a ficha de inscrição preenchida e original e cópia da GRU e do comprovante pagamento da 
taxa de inscrição. 

 
3.4. O pagamento da taxa de inscrição, no valor principal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), deverá ser feito mediante 
GRU (Guia de Recolhimento da União), extraída de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, 
informando código e gestão da Unidade Favorecida, 153010 e 15244, respectivamente, código de recolhimento, 28832-
2, e nº de referência, 02.2019, além do CPF e nome do contribuinte (o candidato). Em hipótese alguma haverá 
devolução da taxa de inscrição.  

 
3.5. Tendo em vista que todas as provas ocorrerão no mesmo dia e horário, o candidato deverá inscrever-se para uma 
única área de conhecimento. No caso em que a área de conhecimento apresentar mais de um perfil, deverá 
obrigatoriamente optar por um deles. 

 

3.5.1. O candidato que apresentar mais de uma inscrição, terá VALIDADA somente a inscrição de data mais recente. 

 
3.5.2 No presente concurso público, cada candidato concorre exclusivamente à vaga descriminada no ato da inscrição 
(perfil/área de conhecimento/campus), não podendo pleitear, em nenhum momento, o direito de ocupar outra vaga, 
quer no mesmo ou em outro campus qualquer. 
 
3.6. Somente serão aceitos títulos de graduação e/ou pós-graduação expedidos por Instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. Os títulos concedidos por instituições estrangeiras deverão estar devidamente revalidados por 
instituição brasileira credenciada para esse fim. 

 
3.7. Tendo em vista não se encontrar no Posto de Inscrição o fórum competente para avaliar a pertinência da inscrição 
de qualquer candidato, a exigência de toda documentação comprobatória do atendimento às exigências mínimas deste 
Edital será realizada conforme estipulado nos itens 3.7.1 e 3.7.2. 

 
3.7.1. Os documentos que comprovam o atendimento à exigência da titulação mínima exigida para a área pretendida, 
serão entregues à Banca Examinadora, junto com os comprovantes de titulação, ao final da prova de aula. 

 
3.7.2. Os documentos que comprovam o atendimento às exigências estabelecidas no item 2.1, serão entregues no 
Departamento de recursos Humanos (DRH) do CEFET/RJ, no ato de tomada de posse do cargo. 

 

http://www.cefet-rj.br/
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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3.7.3. O candidato que no momento da posse, não comprovar que atende às exigências estabelecidas, seja com relação 
à formação mínima ou com relação à documentação estabelecida no item 2.1, a ao DRH do CEFET/RJ NÃO TOMARÁ 
POSSE, SENDO ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO. 

 
3.8. Os programas correspondentes às provas deste concurso estarão à disposição dos candidatos, exclusivamente, no 
site institucional, www.cefet-rj.br, a partir da data de início das inscrições. Para acessar as informações no site, na 
coluna à esquerda, clicar em CONCURSOS, depois clicar em DOCENTES, clicar em 2º CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR 

DO QUADRO PERMANENTE 2019, e por fim clicar em PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS. 

 
3.9. Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato assumirá o compromisso de aceitação das normas fixadas neste 
Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008 poderão solicitar isenção da 
taxa de inscrição à Direção-Geral, nos dias 14 e 16 de janeiro de 2019, mediante o Requerimento de Isenção que será 
disponibilizada pela CCONC no site www.cefet-rj.br. Na coluna à esquerda, clicar em CONCURSOS, depois clicar em 
DOCENTES, clicar em 2º CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO QUADRO PERMANENTE 2019, e por fim clicar em Edital nº 
002/2019. (o requerimento de isenção de taxa de inscrição é o Anexo III do Edital). O Requerimento de Isenção 
preenchido deverá ser entregue com os devidos comprovantes e com toda documentação referente à inscrição no posto 
de inscrição citado no item 3.1.1. 

 

4.2. No dia 23 de janeiro de 2019, a partir das 19 horas, será divulgado pela CCONC, no site www.cefet-rj.br, o 
resultado dos pedidos de isenção. A não apresentação de qualquer documento comprobatório de que trata o Decreto nº 
6.593/2008 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada implicará o indeferimento do pedido 
de isenção. 

 
4.3. Os candidatos que não tiverem seu pedido de isenção de taxa homologado poderão recorrer à Diretoria de Ensino 
do CEFET/RJ. 
O Recurso devidamente embasado, deverá ser entregue nos dias 24 e 25 de janeiro de 2019, no campus para o qual o 
candidato concorre, obedecidos os horários estabelecidos no item 3.1.1. 

 
4.4 No dia 29 de janeiro de 2019, a partis das 19 horas, a CCONC divulgará a resposta aos recursos. O candidato que 
ainda permanecer com o pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição não homologado, deverá providenciar o 
pagamento da taxa de inscrição e apresentá-lo no posto de inscrição correspondente à vaga pleiteada, no horário 
estabelecido no item 3.1.1, até a data limite do período da inscrição. 

 
5. DOS CANDIDATOS DEFICIENTES E DOS CANDIDATOS PRETOS E PARDOS 

 
5.1. Considera-se pessoa com deficiência (PcD), aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas, nos termos do art. 3º do Decreto nº 3.298/99. 

 

5.1.1. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298/99, e suas 
alterações posteriores, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne 
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

5.1.2. Se convocado, o candidato PcD deverá submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica Oficial, que 
terá decisão terminativa sobre a sua qualificação, ou não, como pessoa com deficiência e seu respectivo grau, com a 
finalidade de verificar se a deficiência realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais 
condições. 

 
5.1.3. O não comparecimento à convocação supramencionada acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições. 

 
5.1.4. O candidato deverá comparecer à Junta Médica Oficial munido de laudo médico que ateste o tipo de deficiência 
em que se enquadra, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

http://www.cefet-rj.br/
http://www.cefet-rj.br/
http://www.cefet-rj.br/
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5.1.5. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições. 

 
5.2. Consideram-se pretos ou pardos, os candidatos que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, 
conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
observância à Lei nº 12.990/2014. 

 
5.3. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada cargo/especialidade e das que 
vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 
a) 5% serão destinadas a candidatos PcD e providas na forma do §2º do art.5º da Lei nº 8.112/90, Decreto nº 3.298/99 e 
do Decreto nº 6.949/2009, e alterações posteriores; e 
b) 20% serão destinadas a candidatos pretos ou pardos, e providas na forma da Lei nº 12.990/2014. 

 
5.3.1. Os percentuais serão aplicados a cada cargo/especialidade em separado. 

 
5.3.2. Para pretos ou pardos, caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até 
o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro 
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5. 

 
5.3.3. Para pessoas com deficiência, caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que o resultado não ultrapasse o limite de 20% do total das 
vagas. 
5.3.4. O número resultante do percentual destinado a PcD não poderá representar mais que 20% do total de vagas. 
5.3.5. Somente haverá reserva de vagas para os cargos/especialidade com número de vagas igual ou superior a 5 
(cinco)vagas, no caso de PcD, e a 3 (três) vagas, no caso de pretos ou pardos. 

5.3.6. Tendo em vista que a oferta de vagas para cada um dos perfis é inferior a 3 (três), não há reserva de vaga para 
pessoas com deficiência nem para pretos e pardos, conforme estabelecido na Legislação Vigente. 
5.4. Os candidatos PcD e pretos ou pardos deverão declarar sua condição no ato da inscrição. 

 

6. DAS PROVAS E DAS BANCAS EXAMINADORAS 

6.1. O Concurso Público para o preenchimento das vagas discriminadas neste Edital constará de três etapas: 

1ª etapa - (PE) prova escrita (eliminatória e classificatória); 
2ª etapa - (PA) prova pública de aula (eliminatória e classificatória);  
3ª etapa - (PT) prova de títulos (classificatória). 

 
6.1.1. A prova escrita, e a prova de aula avaliarão os conhecimentos do candidato sobre conteúdos específicos, de 
acordo com os programas de concurso correspondentes a cada área de conhecimento discriminada. 

 

6.1.2. A prova de títulos pontuará a titulação e a experiência profissional dos candidatos, conforme as indicações dos 
Anexos IV e V deste Edital e, embora não seja eliminatória, poderá contribuir para a reprovação do(a) candidato(a). 

 
6.1.3. As provas serão realizadas, obrigatoriamente, no município onde se localiza o campus para o qual concorre o 
candidato. 

 

6.1.4. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do horário e local de realização das provas. 

 
6.2. As Bancas Examinadoras serão compostas de três, ou mais, professores de reconhecida competência nas áreas do 
conhecimento compreendidas no Concurso, com titulação igual ou superior à mínima exigida pelo cargo a ser provido, e 
presididas por um dos membros, podendo ser designados, também, um ou mais Professores Suplentes. 

 

6.3. De forma a não comprometer os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, ficam impedidos de 
participar da Banca Examinadora os membros que possuam com o candidato: Parentesco até quarto grau; Afinidade 
colateral até terceiro grau ou em linha reta; Relacionamento marital ou afetivo no presente ou no passado; Orientação 
de Mestrado ou Doutorado nos últimos 5 (cinco) anos; Coautorias, nos últimos 5 (cinco) anos, que totalizem pelo menos 
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25% dos trabalhos científicos do membro da Banca Examinadora com o candidato no referido período. 
 

6.4 No dia 27 de fevereiro de 2019, a partir das 19:00 horas, será divulgado pela CCONC, no site do CEFET/RJ 
(www.cefet-rj.br), a composição das Bancas Examinadoras. 

 

6.5 Nos dias 11 e 12 de março de 2019 os candidatos poderão solicitar impugnação da Banca Examinadora, com base no 
item 6.3, através de recurso dirigido à Coordenação de Concursos (CCONC). O recurso, devidamente embasado, deverá 
ser entregue no Posto de Inscrição do campus em que o candidato efetuou sua inscrição, durante o horário definido no 
item 3.1.1. 

 
6.6. Em caso de acolhimento do pedido de impugnação, nova Banca Examinadora será divulgada no dia 15 de março de 
2019, a partir das 19:00 horas. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

7.1. DA PROVA ESCRITA 

 
7.1.1. A Prova Escrita deste concurso, com duração de 4 (quatro) horas, referente aos temas constantes do programa, a 
critério da Banca Examinadora, deverá atender, obrigatoriamente, um dos dois modelos descritos abaixo: 

 
 MODELO A – Prova composta de 5 (cinco) questões discursivas, que poderão ter subitens, que avaliarão a 

extensão e a profundidade de conhecimentos dos candidatos para as respectivas áreas de atuação docente. 

 MODELO B – Sorteio de ponto sobre o qual o candidato deverá dissertar. 

7.1.2. A informação do modelo de prova adotado pela banca examinadora será divulgada juntamente com o programa 
no ato da inscrição, a partir do dia 14 de janeiro. 

 

7.1.3. No dia 15 de março de 2019, a partir das 19 horas, a CCONC divulgará no site do CEFET/RJ (www.cefet-rj.br) os 
locais em que os candidatos realizarão a prova escrita. 

 

7.1.4. A prova escrita, com duração de 4 (quatro) horas, terá sua realização no dia 22 de março de 2019, com início às 
14 horas. 

7.1.5. O candidato deverá comparecer ao local da prova escrita munido do original de um documento oficial de 
identificação, com foto (carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, documento de 
identificação expedido por órgão de classe), meia hora antes do seu início. Não será aceita cópia, mesmo que 
autenticada e não será permitida o ingresso do candidato após o início da prova. 

 

7.1.6. Será vedado ao candidato utilizar “pagers”, telefones celulares ou quaisquer outros meios de comunicação 
durante o período de realização da prova. O candidato flagrado manuseando qualquer aparelho de comunicação 
(mesmo que desligado) durante a realização da prova será automaticamente eliminado. 

 
7.1.7. Exceto no caso de autorização expressa da Banca de Elaboração de Provas, não será permitido o uso de 
calculadora. No caso da Banca Examinadora autorizar o uso de calculadora, essa autorização será informada junto 
com o programa da prova. 

 
7.1.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um(a) 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata 
que não levar acompanhante não realizará a prova. 

 
7.1.9. A candidata que estiver amamentando não terá, em função desse ato, nenhum acréscimo no tempo de prova. 

 

7.1.10. Não será permitido adentrar nos locais de realização da prova escrita e etapas complementares, candidatos 
portando armas de qualquer espécie, mesmo em se tratando de militar e/ou civil, em efetivo serviço ou com autorização 
de porte de arma. 
7.1.11. Caso seja observado durante a realização da prova, candidato portando arma de qualquer espécie, será 
solicitada a sua retirada do recinto e este estará, automaticamente, eliminado do Concurso Público. 
7.1.12. Não será disponibilizado acautelamento para candidatos(as) que estiverem portando qualquer tipo de arma. 

http://www.cefet-rj.br/
http://www.cefet-rj.br/
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Nesse sentido, o(a) candidato(a) que comparecer ao local de prova portando qualquer tipo de arma, em qualquer etapa 
do concurso, será impedido de realizar a prova. 
7.1.13. O candidato que discordar do enunciado de qualquer questão da Prova Escrita poderá entrar com recurso junto 
à Coordenação de Concursos do CEFET/RJ (CCONC). 
O Recurso, devidamente embasado, deverá ser entregue, no dia 23 de março de 2019, no campus para o qual o 
candidato concorre, conforme os locais e endereços indicados no item 3.1.1. 

7.1.14. O Grau da Prova Escrita (GPE) obtido pelo candidato será dado pela Banca Examinadora, que atribuirá uma nota 
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Para o cálculo da nota final do candidato, o GPE contribuirá com peso 5 (cinco). 
7.1.15. O Grau da Prova Escrita será divulgado no dia 12 de abril de 2019, a partir das 19:00 horas, no site do CEFET/RJ 
(www.cefet-rj.br). 

7.1.16. O candidato que discordar do grau atribuído na correção de sua prova poderá encaminhar à Coordenação de 
Concursos (CCONC) um pedido de vista de prova. 
7.1.17. O pedido de vista de prova deverá ser entregue no dia 15 de abril de 2019, no campus para o qual o candidato 
concorre, conforme os locais e horários indicados no item 3.1.1. 

7.1.18. A vista de prova ocorrerá nos dias 16 e 17 de abril de 2019. Após a vista de prova, caso o candidato ainda 
discorde do grau atribuído, poderá entrar com recurso, solicitando uma nova correção de sua prova. O recurso, 
devidamente embasado, deverá ser entregue nos dias 16 e 17 de abril de 2019, no campus para o qual o candidato 
concorre, conforme os locais e horários indicados no item 3.1.1. 
7.1.19. Só terão direito a solicitar revisão da correção da prova os candidatos que tiverem solicitado e realizado a vista 
de prova nas datas previstas nos itens 7.1.16 e 7.1.17. 

 

7.1.20. No dia 22 de abril de 2019, a partir das 19:00 horas, a Coordenação de Concursos (CCONC) divulgará, no site do 
CEFET/RJ (www.cefet-rj.br), o resultado dos recursos e o resultado da Prova Escrita (GPE). 

7.1.21. Não será aceito recurso de recurso. 
7.1.22. O candidato cujo GPE for inferior a 6,0 (seis) será reprovado no Concurso Público. 
7.1.23. Para cada um dos perfis constantes da tabela de vagas disponibilizada no Anexo I, estarão habilitados para a 
Prova Pública de Aula apenas os 8 (oito) primeiros colocados aprovados na Prova Escrita, no caso de estar prevista 1 
(uma) vaga. Estarão habilitados apenas os 12 (doze) primeiros colocados, no caso de estarem previstas 2 (duas) vagas. 

7.1.24. Caso haja empate entre dois ou mais candidatos, serão contabilizados para efeito de habilitação para a Prova 
Pública de Aula apenas os 8 (oito) ou os 12 (doze) primeiros classificados, mesmo que não seja atingida a oitava ou a 
décima segunda colocação. Caso haja empate na última colocação, serão considerados habilitados todos os candidatos 
que tiverem o mesmo GPE correspondente a essa colocação. 

 

7.2. PROVA PÚBLICA DE AULA 

 
7.2.1. A Prova Pública de Aula deste concurso, referente aos conteúdos constantes do programa a ser divulgado de 
acordo com o item 3.8 deste Edital, deverá atender, obrigatoriamente, um dos dois modelos descritos abaixo, conforme 
o perfil da vaga estabelecida no Anexo I: 

 
 MODELO G – Prova de aula voltada para o público alvo de alunos de graduação. 

 

 MODELO MT – Prova de aula voltada para o público alvo de alunos de ensino médio/técnico. 
 

7.2.2. No dia 22 de abril de 2019, junto com o resultado da Prova Escrita (GPE), a CCONC também divulgará, no site do 
CEFET/RJ (www.cefet-rj.br), a data, o local e horário da realização do sorteio de ponto, bem como, da realização da 
Prova Pública de Aula para os candidatos aprovados e classificados. 

 

7.2.3. O sorteio de ponto para a Prova Pública de Aula ocorrerá nos dias 24 e 25 abril de 2019 de acordo com a ordem 
de classificação estabelecida no item 7.2.7, devendo os candidatos classificados atentar para essa informação. 

 

7.2.4. As Provas Públicas de Aula ocorrerão nos dias 25 e 26 abril de 2019, nas datas, horários e locais indicados 
quando da realização da divulgação do cronograma de sorteio de ponto. 

7.2.5. Para a realização dessa prova, de caráter eliminatório e classificatório, o candidato sorteará seu ponto de aula 
constante de uma relação de temas referentes aos conteúdos constantes do programa a ser divulgado de acordo com o 
item 3.8 deste Edital. 
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7.2.6. No cronograma a ser divulgado de acordo com o item 7.2.2, será estabelecido um mesmo intervalo de tempo 
entre o sorteio de ponto e a realização da Prova Pública de Aula para todos os candidatos que estiverem concorrendo a 
um mesmo perfil, o qual poderá variar entre 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas. 

 

7.2.7. O sorteio do conteúdo da Prova Pública de Aula seguirá a ordem de classificação (da maior para a menor nota) 
dos candidatos habilitados na Prova Escrita, dentro do limite estabelecido neste edital. 

 
7.2.8. Cada candidato deverá apresentar-se para o sorteio da Prova Pública de Aula no local, na data e no horário 
previamente determinados e aguardar a chamada. O candidato que não estiver presente no momento dessa chamada 
terá uma tolerância máxima de até 2 (duas) horas em relação ao horário agendado. O não comparecimento para a 
realização do sorteio dentro desse prazo de tolerância implicará na eliminação do candidato. Ressalta-se, entretanto, 
que não haverá alteração do horário previamente divulgado para sua Prova Pública de Aula. 

 
7.2.9. Os candidatos deverão apresentar-se no local da Prova Pública de Aula com 30 (trinta) minutos de antecedência 
do horário determinado, e aguardar a chamada por membro da Banca Examinadora. O candidato que não estiver 
presente no momento dessa chamada será eliminado do processo. 

 
7.2.10. A Banca Examinadora divulgará, quando da realização do sorteio do ponto, se recursos didáticos 
elétricos/eletrônicos serão disponibilizados para a realização da Prova Pública de Aula. Visando à igualdade de 
condições, fica vedada a utilização de recursos didáticos próprios do candidato. 

 

7.2.11. Antes do início da Prova Pública de Aula, o candidato deverá entregar à Banca Examinadora o Plano de Aula, 
digitados em 3 (três) vias. 
7.2.12. Em conformidade com o inciso XVI do Artigo 19 do Decreto nº 6944 de 21 de agosto de 2009, a Prova Pública de 
Aula será gravada, não sendo permitida, no entanto, a presença de candidato(s) concorrente(s), sob pena de 
desclassificação deste(s). 
7.2.13. A aula terá duração, de no mínimo 40 (quarenta) minutos e no máximo de 50 (cinquenta) minutos, quando será 
observada, entre outros aspectos, a capacidade de o candidato expor um assunto vinculado ao perfil da vaga à qual está 
concorrendo, de forma clara e coerente, e voltada para o público-alvo definido no Anexo I. 
7.2.14. Na avaliação da Prova de Pública de Aula, cada um dos membros da Banca Examinadora atribuirá ao candidato 
uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). Essa avaliação do desempenho do candidato considerará o planejamento da aula, o 
conhecimento do assunto, a clareza e ordenação das ideias, a adequação da linguagem, a capacidade de síntese, a 
utilização adequada dos recursos didáticos. 
7.2.15. O Grau da Prova Pública de Aula (GPA) do candidato será a média aritmética das notas de 0 (zero) a 10 (dez) 
atribuídas pelos membros da Banca Examinadora. Para a nota final (NF) do candidato, o GPA contribuirá com peso 3 
(três). 

7.2.16. O Grau da Prova Pública de Aula será divulgado no dia 30 de abril de 2019, a partir das 19:00 horas, no site do 
CEFET/RJ (www.cefet-rj.br). 

7.2.17. O candidato que discordar do grau atribuído na correção de sua prova poderá encaminhar recurso à 
Coordenação de Concursos (CCONC), nos dias 2 e 3 de maio de 2019. O recurso, devidamente embasado, deverá ser 
entregue no Posto de Inscrição, conforme os locais e horários indicados no item 3.1.1. 
7.2.18. O resultado dos recursos e o resultado da Prova Pública de Aula (GPA) será divulgado no dia 08 de maio de 
2019, a partir das 19:00 horas, no site do CEFET/RJ (www.cefet-rj.br). 
7.2.19. Não será aceito recurso de recurso. 
7.2.20. O candidato cujo GPA seja inferior a 6,0 (seis) será reprovado no Concurso Público. 

 
7.3. PROVA DE TÍTULOS 

 
7.3.1. Ao término da prova de aula, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao presidente da Banca Examinadora, em 
um envelope a documentação para a prova de títulos, assim constituída: 
a) Cópia do currículo no modelo Lattes, para fins de pontuação conforme os itens relacionados no correspondente 

Anexo deste Edital, indicado no quadro de vagas correspondente à vaga concorrida, devidamente acompanhada de 
cópia dos documentos comprobatórios; no caso dos trabalhos publicados, a comprovação deverá ser feita mediante 
separata ou cópia da folha de rosto da obra; 

b)  Cópia autenticada dos diplomas (o candidato poderá apresentar a cópia e o original. Nesse caso, presidente da 
banca fará a autenticação) que comprovam a formação/titulação mínima exigida no Anexo de quadro de vagas deste 

http://www.cefet-rj.br/


178 

 

 

Edital, correspondente à vaga concorrida e de outras titulações que possam interessar à contagem de pontos nesta 
prova. 

c) O anexo IV preenchido em 2 vias. 
 

7.3.2. Na Prova de Títulos, caso seja constatado que o candidato não atende a exigência mínima do Edital, este será 
ELIMINADO. 

 
7.3.3. A Banca Examinadora atribuirá ao candidato a pontuação correspondente aos títulos acadêmicos e experiência 
profissional, obedecendo às especificações da tabela estabelecida no Anexo de pontuação de titulação, correspondente 
à vaga concorrida. A totalização dessa pontuação, de 0 (zero) a 10 (dez), conferirá ao candidato o Grau da Prova de 
Títulos (GPT). Para a nota final do candidato, o GPT contribuirá com peso 2 (dois). 

 
7.3.4. A pontuação atribuída aos títulos acadêmicos não é cumulativa, isto é, será considerado exclusivamente o título 
de maior grau, ignorando-se os demais títulos apresentados. 

 

7.3.5. Não serão atribuídos pontos à titulação mínima exigida para a vaga para a qual o candidato concorre. 

 
7.3.6. O resultado da prova de títulos será divulgado, junto com o resultado da prova de aula, a partir das 19 horas do dia 
30 de abril de 2019 no site do CEFET/RJ (www.cefet-rj.br). 

 

7.3.7. O candidato que discordar da nota atribuída, na análise de sua documentação, poderá encaminhar recurso à 
Coordenação de Concursos (CCONC). 
O recurso, devidamente embasado, deverá ser entregue nos dias 02 e 03 de maio de 2019, no campus para o qual o 
candidato concorre, conforme os locais e horários indicados no item 3.1.1. 

 

7.3.8. No dia 08 de maio de 2019, a partir das 19 horas, a CCONC divulgará, no site do CEFET/RJ (www.cefet-rj.br) a 
resposta aos recursos. 

7.3.9. Não será aceito recurso do recurso. 
 

8 DA CLASSIFICAÇÃO 
8.1 A classificação do candidato far-se-á em ordem decrescente da nota final. 
8.2 A nota final do candidato será obtida através da média ponderada das provas escrita, de aula e de títulos, de acordo 
com a seguinte formula: 

 

Onde, NF= Nota Final; GPE = Grau da Prova escrita; GPT=Grau Prova Título e GPA=Grau Prova de Aula. 

8.3. Os candidatos habilitados para cada uma das vagas do concurso serão classificados em ordem decrescente de nota 
final. 

 
8.4. Para fins de classificação, em caso de empate, serão considerados, por ordem, os seguintes critérios: 
a) maior grau obtido na prova escrita (GPE); 
b) maior grau obtido na prova de títulos (GPT); 
c) idade dos candidatos, da maior para a menor. 

 
9. DA DIVULGAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
9.1. A CCONC divulgará o resultado final do concurso no dia 08 de maio de 2019, a partir das 19 horas, no site da 
Instituição, www.cefet-rj.br. 

 
9.2. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Diretor-Geral do CEFET/RJ e publicado no Diário Oficial 
da União, dentro dos prazos legais. 

 

10. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
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10.1. O prazo de validade do Concurso Público objeto deste Edital será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação do 
resultado final no Diário Oficial da União, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, a critério do CEFET/RJ. 

 

11. DOS RECURSOS 

 
11.1 Os recursos deverão ser interpostos nas datas estipuladas, devidamente fundamentados, claros e objetivos, e 
dirigidos à CCONC e protocolados no campus do CEFET/RJ para o qual o candidato concorre. 

 

11.2 A CCONC constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 

 
11.3 Serão indeferidos os Recursos cujo teor desrespeite a CCONC, sem fundamentação e/ou inconsistentes, 
incoerentes ou intempestivos e interpostos por intermédio de correio eletrônico (e-mail) ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital. 

 
11.4 Havendo alteração de resultado final, proveniente do deferimento de recurso, haverá nova e definitiva publicação 
dos resultados. 

 
12. DA NOMEAÇÃO 

 
12.1. Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados conforme a Lei 8.112/1990, mediante assinatura do 
Termo de Posse. 

 
12.1.1. Caso no ato de assinatura do Termo de Posse seja constatado que o candidato não atende à 
formação/Titulação mínima exigida para a correspondente vaga, neste Edital, ou à documentação exigida no item 2.1, 
o candidato não tomará posse. 
12.2. Não poderão ser nomeados aqueles que se encontram incompatibilizados para nova investidura em cargo público 
federal, nos termos do disposto no Art. 137, Parágrafo Único, da Lei n. 8.112/1990. 

 
13. DA REMUNERAÇÃO 
13.1. Os nomeados e empossados para o exercício da docência perceberão a seguinte remuneração inicial, conforme 
regime de trabalho e titulação: 

 

REGIME DE TRABALHO CLASSE NÍVEL VB 
RT 

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

Dedicação Exclusiva 
(DE) 

DI 1 4.463,93 824,12 2.204,27 5.136,99 

 

13.2. Além da remuneração serão concedidos aos candidatos contratados os seguintes benefícios: 
 

13.2.1. Auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), para o regime de Dedicação 
exclusiva. 

 
13.2.2. Auxílio transporte: o que exceder a 6% (seis por cento) da remuneração em gastos com transportes coletivos. 

13.2.3. Auxílio Pré-Escolar: R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), por dependente, até aos 5 (cinco) anos de idade. 

 
13.3. Dos valores acima serão deduzidos os encargos e contribuições legais. 

 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. Será eliminado do processo de seleção o candidato que: 

 
a) desrespeitar as normas contidas neste Edital; 
b) faltar ou chegar atrasado a qualquer prova; 
c) utilizar meios ilícitos para a realização do Concurso Público. 
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14.2. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada das provas. 

 
14.3. Os recursos dirigidos à Coordenação de Concursos deverão estar devidamente fundamentados e instruídos, 
constando o nome do candidato, o número de inscrição, o cargo a que concorre e o endereço eletrônico e/ou telefone 
para contato. 

 
14.4. Todos os horários relacionados a este edital terão como base o horário de Brasília. 

 
14.5. Caso ocorra algum tipo de problema técnico no portal do CEFET/RJ, a divulgação dos resultados do processo 
seletivo deverá ser consultada pelos candidatos exclusivamente no Posto de Inscrição, conforme os locais e horários 
indicados no item 3.1.1. 

 
14.6. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão submetidos ao Diretor-Geral do CEFET/RJ, para 
resolução. 

 
14.7. Fazem parte do presente edital: 

 
Anexo I – Quadros de áreas, vagas e titulação 
exigida. Anexo II – Requerimento de Inscrição. 
Anexo III – Requerimento de Isenção da Taxa de 
Inscrição. Anexo IV – Comprovante de entrega dos 
títulos. 
Anexo V – Tabelas de Atribuição de Pontos na Prova de 
Títulos. Anexo VI – CALENDÁRIO 

 

A íntegra deste Edital, bem como todos seus anexos, encontram-se disponíveis para consulta na página institucional do 

CEFET/RJ - www.cefet-rj.br. 

 
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2019 

 
 

Prof. Carlos Henrique 
Figueiredo Alves Diretor-Geral 
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             ANEXO VIII 

 

Disponível para consulta em < http://selecao.ifg.edu.br/downloads/cod1384/anexo%20vi%20-

%20ficha%20de%20avaliacao%20da%20prova%20de%20desempenho%20didatico.pdf> 

Acesso em 31 de janeiro de 2020. 
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               ANEXO IX 

 


