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EDITAL Nº 077/2019 

 

PROVIMENTO INTERNO DE VAGAS PARA DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU EM COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA O 2º SEMESTRE DE 2019 

 

De ordem do Magnífico Reitor, faço saber aos interessados que, nos termos do Título IV, Capítulo I, do Estatuto da 
Carreira Docente, acham-se abertas as inscrições para o Provimento Interno de vagas para admissão no 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Comunicação Social, prevalecendo os termos do presente Edital. 

1. VAGAS – 01 (uma) 

Departamento de Comunicação Social 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Comunicação Social 
Área de concentração: Comunicação Social - Interações Midiatizadas 
 
1.1. Linha de Pesquisa: Processos Midiatizados de Interação Social 

Ementa: Concebe a interação em suas múltiplas dimensões na sociedade midiatizada, isto é, como um processo 

comunicacional constitutivo da sociabilidade e experiência humana, modulado por fatores socioculturais, político-

econômicos, tecnológicos, institucionais e organizacionais. Tal perspectiva se constrói a partir das interações entre 

seres humanos, máquinas, culturas e sociedade em processos constantes de troca e mediação. Mais informações 

sobre a linha de pesquisa acesse: https://www.pucminas.br/pos/fca/Paginas/Area-de-Concentracao-e-Linhas-

Pesquisa.aspx. 

 

 

2. CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES 

Serão destinadas até 20 (vinte) horas semanais ao docente para desenvolver as seguintes atividades: ministrar 
aulas na Pós-graduação; desenvolver e publicar resultados de pesquisas; participar de reuniões na Pós-
graduação; orientar alunos; participar de reuniões de órgãos colegiados; emitir pareceres; compor bancas 
examinadoras; e buscar financiamentos para a execução de projetos de pesquisa. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROVIMENTO INTERNO DE VAGA 

3.1. Integrar a carreira docente da PUC Minas. 
3.2. Possuir título de Doutor em Comunicação Social ou em áreas afins. No caso de doutorado em área diversa, o 
candidato deverá comprovar a aderência em termos de trajetória curricular à área para a qual pleiteia vaga. A 
aderência deve ser provada com atividades de ensino, pesquisa, extensão e atuação profissional na área, com 
experiência comprovada na área temática do concurso. 
3.3. Efetiva experiência e aderência do interessado, em termos de trajetória acadêmica e cientifica em relação à̀ 
Linha de Pesquisa que está se candidatando. 
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3.4. Produção intelectual em periódicos qualificados e participação em eventos científicos, considerando-se os 
anos de 2015 a 2019, inclusive, sendo: 
    3.4.1 Mínimo de 5 (cinco) publicações qualificadas pela área de Comunicação e Informação, nos estratos de A1 
a B2 (Qualis Periódicos, com referência à classificação do quadriênio 2013-2016). 
    3.4.2. Participação em, no mínimo, 3 (três) eventos científicos nacionais e/ou internacionais da área, com 
apresentação de trabalhos. 
 
 

 4. INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições deverão ser feita através do GPI (Sistema de Gestão de Processos de Inscrição), disponível no 
INTRA, acessível pelo endereço https://smcgtipucminas.sharepoint.com/sites/intra, no link Comunicados no 
período de 09/09/2019 a 15/09/2019. 

4.2. Documentação: 

4.2.1. Curriculum Vitae (Plataforma Lattes), comprovado. 

4.2.2. Comprovante de obtenção do título de Doutor em Comunicação Social ou em áreas afins, expedido por 
instituição credenciada por órgão competente e reconhecido pela Capes. Em caso de título obtido em instituição 
estrangeira, o candidato deverá apresentar a revalidação do título por universidade brasileira. 

4.2.3. Proposta de trabalho (o candidato deverá apresentar proposta detalhada de trabalho, por ele elaborada, 
compatível com a área de concentração do Programa e com a linha de pesquisa/disciplina a que se candidata). 

Notas: 

a) Informações constantes do Curriculum Vitae sem comprovação anexada não serão consideradas. 

b) As publicações (últimos 3 anos) constantes do CV deverão ser comprovadas a apresentação de um 
exemplar ou cópia. 

 

5. EXAME DA REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO 

5.1. A Pró-reitoria de Recursos Humanos julgará a regularidade das inscrições e a dos documentos que as 
instruem, e divulgará o respectivo resultado, até dia 19/09/2019. 

5.2. O candidato que não atender todas as condições indicadas no item 3, ou que não entregar toda a 
documentação citada no Item 4.2, será desclassificado. 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1.  A seleção para o provimento interno de vaga, que ocorrerá de 20 a 24/09/2019, constará de: 

6.1.1. exame do Curriculum Vitae (Plataforma Lattes); 

6.1.2. análise e avaliação da Proposta de Trabalho; 

6.1.3. entrevista, versando exclusivamente sobre a trajetória profissional do candidato e pertinência da 
Proposta de Trabalho, com duração mínima de 15 (quinze) minutos e máxima de 20 (vinte) minutos, 
vedada a presença dos demais candidatos. 
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7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1. Será constituída uma Comissão de Seleção composta por 03 (três) professores, sendo 01 (um) indicado pela 
Reitoria e 02 (dois) indicados pela Câmara do Departamento de Comunicação Social.  Caberá ao representante da 
Reitoria a presidência da Comissão. 

7.1.1. Os membros da Comissão deverão ter titulação de Doutor. 

7.1.2. Não poderá fazer parte da Comissão de Seleção professor cujo cônjuge ou qualquer parente 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, estiver inscrito no Provimento Interno. 

7.2. Em caso de empate, observar-se-á a seguinte ordem de preferência: 

7.2.1. professor que tenha tido a maior redução de carga horária no semestre letivo da realização do 
processo de provimento interno, ou nos semestres letivos que o precederam; 

7.2.2. professor com maior tempo de atividade docente no Departamento; 

7.2.3. professor com maior tempo de exercício do magistério na Universidade; 

7.3. Concluídos os trabalhos, a Comissão de Seleção encaminhará à Pró-reitoria de Recursos Humanos/Seleção 
de Docentes, para as providências cabíveis, a ata com as descrições dos procedimentos adotados e os resultados 
das seleções, em ordem de classificação, bem como a respectiva documentação e as tabelas de pontuação de 
cada candidato. 

7.4 - Os resultados serão afixados na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, até 
25/09/2019. 

7.5 - No caso de erro material ou de flagrante irregularidade formal no Processo de Provimento Interno de Vaga, 
caberá recurso ao Reitor, devidamente fundamentado, no prazo de 05(cinco) dias, contados da data de divulgação 
do resultado final. 

7.6 - Não será passível de reapreciação o mérito da decisão da Comissão de Seleção no Processo de Provimento 
Interno. 

7.7 - A efetiva ocupação da vaga dependerá da compatibilidade das atividades já assumidas pelo docente com as 
novas atividades por ele pretendidas no Programa de Pós-graduação Comunicação Social. 

7.7.1. – O (a) candidato (a) indicado (a) para o preenchimento das vagas, assumirá as atividades previstas 
no item um a partir de 01 de outubro de 2019. 

7.7.2. - Tratando-se de candidato que já atua em outra Unidade da PUC Minas localizada na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, que não seja a PUC Minas no Coração Eucarístico, deverá ser 
observado o intervalo mínimo de uma hora entre as atividades ali desenvolvidas e as novas atividades por 
ele pretendidas. 

7.7.3. - Tratando-se de candidato lotado em campus diferente do de Belo Horizonte, as novas atividades 
por ele pretendidas não poderão estar previstas para o mesmo dia em que ele já exerça outras atividades 
no campus de origem. 

7.8 - Caso o professor não assuma a vaga para a qual foi selecionado, na data prevista no item 7.7.1, será 
considerado desistente. 
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7.9 - Na desistência ou impossibilidade de o (a) candidato (a) assumir a vaga, esta será ocupada por outro (a) 
candidato (a) considerado (a) apto (a) ao seu preenchimento, observada a ordem de classificação. 

 

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2019. 

 

Prof. Ronaldo Rajão Santiago                                  Prof. Sérgio Silveira Martins 

      Secretário Geral                             Pró-reitor de Recursos Humanos  


