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PROCESSO SELETIVO DE SERVIDORES PARA COMPOR O CADASTRO DE 

DOCENTES DA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ECG/TCE-RJ 

FOCO: CURSOS DE FORMAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Edital ECG nº 05/2017 
 

A Presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro – ECG/TCE-RJ, no uso de suas atribuições, torna 

pública a abertura de processo seletivo de servidores do TCE-RJ para compor o 

cadastro de reserva de docentes da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro para os cursos de formação (pós-graduação lato sensu), 

em observância ao disposto nos arts. 49 a 56 da Deliberação nº. 231/05. 

 
CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 1º - Poderão participar do presente processo seletivo os servidores do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro pertencentes ao quadro permanente, bem como 

os requisitados e os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão que: 

 
I- não fazem parte do cadastro de docentes da ECG/TCE-RJ por: 

a. não terem ministrado atividade promovida pela Escola desde 31 de dezembro 

de 2013; 

b. não terem sido incorporados ao cadastro de docentes da ECG/TCE-RJ 

através do participação nos Editais nº 03/2015 e nº 04/2016 de seleção de 

docentes. 
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Parágrafo Único: os interessados deverão indicar, dentre as disciplinas previstas no 

Anexo I deste Edital, aquelas das quais pretende participar, vedada a escolha de mais 

de 03 (três) disciplinas por candidato. 

Art. 2º - A titulação do candidato deverá ser compatível com a(s) disciplina(s) por ele 

indicada(s), sob pena de inabilitação no presente processo. 

 
Art. 3º - os interessados deverão protocolar, no período de 06 de novembro a 08 de 

dezembro de 2017, na Secretaria da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, 

localizada no térreo do Edifício Serzedello Corrêa, Rua da Constituição nº. 44, o 

formulário “Ficha de Inscrição de Docente” (Anexo II), devidamente preenchido, 

acompanhado de: 

I- cópia dos diplomas ou certificados de conclusão dos cursos que comprovem as 

titulações (acompanhada da original para certificação); 

II- original e cópia da comprovação de experiência profissional e de docência; 

II- produção acadêmica. 

 
Art. 4º - A análise da documentação entregue na forma do art. 3º deste Edital não será 

feita no ato de seu recebimento. 

§1º - Após a entrega da documentação, a ECG/TCE-RJ realizará a conferência dos 

documentos submetidos e, caso verifique que a comprovação não está completa ou é 

incompatível com a(s) disciplina(s) escolhida(s), notificará o servidor interessado para 

que regularize a situação no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

§2º - A inobservância da exigência dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no 

parágrafo anterior resultará na inabilitação do candidato no processo seletivo. 

§3º - É vedada a participação no processo seletivo de candidato que 

I- não possua titulação mínima de Mestrado; 

II- cuja titulação não seja compatível com a(s) disciplina(s) escolhida(s). 
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Art. 5º - O servidor aprovado no presente processo seletivo fará parte do cadastro de 

reserva de docentes da ECG/TCE-RJ para os cursos de formação (pós-graduação lato 

sensu), estando igualmente apto para ministrar aulas em cursos de capacitação, 

podendo ou não ser chamado a atuar nas atividades da Escola, conforme critérios de 

conveniência e oportunidade e respeitados os princípios descritos no art. 56 da 

Deliberação nº. 231/05. 

§1º - Na eventualidade de o vínculo funcional com o TCE-RJ ser rompido, o docente 

cadastrado será automaticamente excluído do cadastro, ainda que possa ser 

contratado para ministrar aulas na ECG na categoria de docente externo, verificados os 

trâmites de costume. 

 
Art. 6º - O cadastro de docentes da ECG/TCE-RJ poderá ser acessado no endereço 

http://www.ecg.tce.rj.gov.br. 

 
 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
 

Art. 7º - A seleção dos candidatos para compor o cadastro de docentes dos cursos de 

formação da ECG/TCE-RJ será realizada em 02 (duas) etapas: 

I- ETAPA 1: análise curricular; 

II- ETAPA 2: realização de entrevista e prova de desempenho didático (aula 

prática) com elaboração de plano de aula e de um texto de orientação 

didática sobre o tema da aula. 

§1º – Comporão a banca avaliadora do processo seletivo representantes da Assessoria 

Pedagógica (APE), da Coordenadoria de Estudos e Pesquisa (COE) e da 

Coordenadoria Acadêmica (COA) da ECG/TCE-RJ. 

http://www.ecg.tce.rj.gov.br/
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§2º - Para auxiliar na avaliação dos critérios previstos no art. 7º deste Edital, a banca 

avaliadora poderá solicitar a participação, preferencialmente, de servidor do TCE-RJ 

especialista no tema objeto da avaliação. 

Art. 8º - A análise curricular dos candidatos será realizada após o término do período 

de inscrição, levando em consideração os critérios estabelecidos no art. 55 da 

Deliberação nº. 231/05, na forma da tabela a seguir: 

 
 

Critérios Especificações Pontuação Máxima 

Titulação Mestrado 4 

Doutorado 6 

Experiência Profissional 01 (um) ponto para cada 
período consecutivo de 6 

(seis) meses de experiência, 
a contar do ano de 2006, na 
área relacionada à disciplina 

escolhida. 

14 

Experiência Docente 01 (um) ponto para cada 
curso com carga horária 

mínima de 8 e máxima de 20 
horas, com alunos adultos. 

 

02 (dois) pontos para cada 
curso na modalidade a 
distância como autor 

(conteudista) ou mediador 
(tutor). 

 
02 (dois) pontos para cada 

curso com carga horária 
superior a 20 horas, com 

alunos adultos. 

20 

Produção Acadêmica 01 (um) ponto para cada 
artigo, obra literária ou 
qualquer outro tipo de 
produção acadêmica 

publicada. 

10 
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§1º - Os critérios previstos na tabela deste artigo somente serão pontuados se 

comprovados mediante apresentação de documentos expedidos por instituições e/ou 

assinados por representantes devidamente autorizados, com indicação das atividades 

desempenhadas, carga horária e período, no que couber. 

 
§2º - No critério “Titulação”, será considerada somente uma pontuação máxima, com 

vedação, em qualquer caso, à soma dos pontos, conforme: 

I- o nível mais elevado apresentado; 

II- as disciplinas nas quais o servidor está fazendo sua inscrição. 

 
 

§3º - No critério de “Experiência Docente”, fica dispensada a apresentação de 

documento comprobatório quando se tratar de curso ministrado na ECG/TCE-RJ, 

permanecendo a obrigatoriedade de descrição da atividade no formulário de inscrição. 

 
§4º - No critério de “Experiência Profissional”, para fins de comprovação, será aceita a 

declaração da chefia do servidor ou outro documento correlato, informando a 

adequação da atividade ou função desempenhada com o eixo temático escolhido, 

sendo obrigatório constar o período de exercício da função. 

 
§5º - A comprovação do critério de “Produção Acadêmica” deverá ser feita por meio de 

apresentação de cópia integral do respectivo(s) trabalho(s) acadêmico(s): 

I- Em caso de livro publicado, será suficiente a apresentação da cópia da capa, 

das folhas com a ficha catalográfica e do sumário. 

 
Art. 9º - Serão considerados aptos a participar da Etapa II do processo seletivo os 

candidatos que atingirem a pontuação mínima de 24 (vinte e quatro) pontos na soma 

dos critérios definidos na tabela prevista no art. 8º deste Edital, observadas as 

pontuações mínimas de 06 (seis) pontos para o critério de experiência profissional e de 

10 (dez) pontos para o critério de experiência docente. 
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Art. 10 - O resultado da Etapa 1 será divulgado exclusivamente no endereço 

http://www.ecg.tce.rj.gov.br, até o dia 22 de janeiro de 2018. 

 

Art. 11 - Os candidatos aprovados na Etapa 1 terão um intervalo não inferior a 10 (dez) 

dias, contados da divulgação do resultado dessa etapa, para realizar a Etapa 2, que 

consiste em entrevista e em ministrar uma aula prática de 20 (vinte) minutos 

relacionada a um tema da(s) disciplina(s) escolhida(s), devendo elaborar um plano de 

aula e formular um texto didático sobre o tema da aula, com no máximo 2 (duas) 

laudas, que serão entregues no dia da aula. 

 
§1º - O candidato que optar por participar de mais de uma disciplina ministrará apenas 

uma aula, podendo escolher um tema dentro das disciplinas escolhidas. 

 
§2º - A ECG/TCE-RJ entrará em contato com o candidato a partir do dia 29 de janeiro 

de 2018, para agendar a data e a hora da aula prática que o candidato deverá 

ministrar. 

 
Art. 12 - A avaliação dos candidatos será realizada durante a apresentação da aula 

prática, com base nos seguintes critérios: 

 
 

Critérios Especificação Pontuação 
Máxima 

Aspectos didáticos  Estrutura da aula prática: 
introdução (comunicação dos 
objetivos de aprendizagem), 
desenvolvimento e finalização 
(sequência lógica); 

 Abordagem adequada dos 
elementos de um plano de aula: 
objetivos; conteúdo e metodologia; 

 Domínio de uso de técnicas de 
ensino e uso adequado de 

10 

http://www.ecg.tce.rj.gov.br/
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 recursos didáticos; 

 Habilidade de comunicação 
(fluência e clareza); 

 Adequada organização e controle 
do tempo; 

 Postura em sala (movimentação 
espacial, vocabulário adequado). 

 

Domínio do Tema  Domínio do conteúdo abordado, 
demonstrando clareza de 
conhecimento e capacidade de 
raciocínio; 

 Domínio da legislação pertinente 
ao tema da aula; 

 Capacidade de articulação de 
experiências práticas com 
conhecimento aplicado à teoria 
sobre o tema. 

10 

Escrita do texto didático  Poder de síntese na elaboração do 
texto didático, sem prejuízo do 
conteúdo; 

 Escrita adequada à intenção de 
ensino, que seja didático e 
esclarecedor do tema da aula; 

 Uso correto da língua formal; 

 Estruturação coerente do texto de 
forma a preservar a lógica no 
encadeamento de ideias. 

10 

 
 

 

Art. 13 – Serão considerados aprovados na Etapa 2 e aptos a compor o cadastro de 

reserva de docentes da ECG/TCE-RJ para os cursos de formação (pós-graduação lato 

sensu) os candidatos que atingirem a pontuação mínima de 24 (vinte e quatro) pontos 

na soma dos critérios definidos na tabela de que trata o artigo anterior. 

 
Art. 14 – Findo o processo de seleção, a banca avaliadora enviará o resultado final 

para a Direção-Geral da ECG/TCE-RJ, que o encaminhará para a homologação do 

Conselho Superior da ECG. 



8 

 

 

 
 
 

Art. 15 – O resultado final do processo seletivo, que será homologado pelo Conselho 

Superior da ECG, com a relação dos candidatos que comporão o cadastro de reserva 

de docentes da ECG/TCE-RJ para os cursos de formação (pós-graduação lato sensu), 

será publicado no endereço http://www.ecg.tce.rj.gov.br. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 16 – Os servidores selecionados integrarão o cadastro de reserva de docentes da 

ECG/TCE-RJ para os cursos de formação (pós-graduação lato sensu) pelo período de 

03 (três) anos e estarão aptos a exercer a atividade temporária do magistério, conforme 

as demandas definidas no Plano Anual de Formação e Capacitação da ECG/TCE-RJ. 

§1º - O servidor aprovado neste processo seletivo, integrante do cadastro de docentes 

da ECG, poderá ser chamado a atuar em qualquer tipo de atividade de formação 

(cursos de pós-graduação lato sensu) e de capacitação (cursos de curta e de média 

duração) promovida pela ECG/TCE-RJ que esteja relacionada com a(s) disciplina(s) 

para as quais foi selecionado, incluindo a orientação do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), exigido nos cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pela 

ECG/TCE-RJ. 

§2º - A atividade temporária do magistério será exercida mediante solicitação das 

Coordenadorias Gerais de Capacitação ou Acadêmica da ECG/TCE-RJ, conforme o 

caso, respeitado o disposto no §1º deste artigo. 

§3º – Ao longo do período a que se refere o caput deste artigo, os servidores 

chamados a atuar como docentes terão seu desempenho avaliado por meio de 

avaliações próprias, conforme §1º do art. 56 da Deliberação nº. 231/05. 

 
Art. 17 - Os servidores que exercerem a atividade temporária do magistério deverão 

cumprir as normas pertinentes à atuação de docente da ECG/TCE-RJ, contidas na 

http://www.ecg.tce.rj.gov.br/
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Deliberação nº. 231/05 e no Guia do Docente da ECG/TCE-RJ, sem prejuízo das 

demais normas correlatas. 

 
Art. 18 - Os integrantes do cadastro de reserva de docentes da ECG/TCE-RJ deverão 

realizar, no mínimo, um curso ao ano oferecido pela ECG/TCE-RJ para a formação 

docente continuada. 

 
Art. 19 - Os integrantes do cadastro de docentes da ECG/TCE-RJ deverão comparecer 

às reuniões para as quais serão convidados na ECG/TCE-RJ, assim como aos 

encontros organizados pela Assessoria Pedagógica para planejamento e avaliação das 

atividades educacionais pelas quais serão responsáveis. 

 
Art. 20 – Os integrantes do cadastro de docentes da ECG/TCE-RJ deverão manter 

atualizadas as informações referentes a sua titulação, haja vista o disposto na 

Resolução ECG/TCE-RJ nº. 06/13. 

 
Art. 21 - Os casos omissos, no que se refere à realização deste processo seletivo, bem 

como as demandas de que trata o parágrafo único do art. 53 da Deliberação nº. 

231/05, serão apreciados pela Direção Geral da ECG/TCE-RJ. 

 
 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 
Presidente Interina do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão – ECG/TCE- 

RJ 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE DISCIPLINAS 

 
 

 
1. Estado, Governo e Mercado 

2. Políticas Públicas 

3. Lei de Responsabilidade Fiscal 

4. Orçamento Público 

5. Economia do Setor Público 

6. Gestão Estratégica de Pessoas 

7. Liderança 

8. Negociação e Mediação de Conflitos 

9. Processo Decisório 

10.Comportamento Organizacional 

11.Controle na Adm. Pública: mensuração e avaliação do desempenho 

12.Processos de Mudança e Modelagem Organizacional 

13.Empreendedorismo e Capacidade Inovadora no Setor Público 

14.Gestão de Projetos no Setor Público 

15. Elaboração e Avaliação de Projetos 

16. Gestão Pública na Era Digital – Governo Eletrônico 

17.Ética 

18.Governança Pública 

19.Participação e Controle Social 

20.Noções de Auditoria 

21.Gestão da Receita Municipal 

22.Desenvolvimento Local e Gestão Urbana 

23.Controle Interno 

24.Licitações e Contratos Administrativos 

25.Administração de Pessoal 

26.Prestação de Contas 

27. Ilícitos contra a Administração Pública 

28. Noções Básicas da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

29.Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro 
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30. Políticas Públicas na Web 

31. Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública 

32. O Estado e os Problemas Contemporâneos 

33. O Público e o Privado na Gestão Pública 

34.Planejamento Estratégico na Gestão Pública 

35.Gestão Democrática e Participativa 

36.Gestão de Redes Públicas e Cooperação 

37.Gestão Logística 

38.Gestão Tributária 

39.Processos Administrativos 

40. Fundamentos do Direito Público 

41. Dimensão Jurídica da Gestão do Setor Público 

42.Informação Contábil e Transparência Pública 
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ANEXO II 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE DOCENTE 
 
 

1. Dados Pessoais: 
 

 
Nome Completo 

 Data de 
Nasc. 

 

Sexo  

CPF  RG  

E-mail  

Endereço 
Residencial 

 

Município 
 

UF 
 

CEP 
 

Telefone Fixo ( ) Celular ( ) 

Órgão de 
Lotação 

 

Cargo Ocupado  

 

 

2. Disciplinas. Indique a(s) disciplina(s) em que deseja se inscrever (máximo de 

03 (três) disciplinas por servidor): 
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3. Descrição dos critérios 
 

Atenção: Em caso de mais de uma atividade realizada, usar os modelos 
disponibilizados nas formas abaixo. 

 
3.1. Titulação 

 

 
 

Graduação 

Curso: 

Instituição: 

Período: 

 

 
 
 
 

Especialização 

 

Área de Concentração: 

 

Título da Monografia: 

 

Instituição: 

 

Carga Horária: Período: 

 

 
 
 
 

Mestrado 

 

Área de Concentração: 

 

Título da Dissertação: 

 

Instituição: 

 

Período: 

 

 

 
Doutorado 

 

Área de Concentração: 

 

Título da Tese: 
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Instituição: 

 

Período: 

 

3.2. Produção Acadêmica 
 

 
 
 
 

Publicação 

 

Título: 

 

Periódico: 

 

Data: 

 

Endereço eletrônico: 

 

3.3. Experiência Profissional 
 

Experiência em atividades ou funções relacionadas à área do curso pretendido 

 
Nome da Instituição: Período/Mês/Ano: 

Cargo Técnico: 

Principais atividades (máximo de 6 linhas): 

 

3.4. Experiência Docente 
 

Atividade realizada: 

Instituição: 

Carga horária: Período/Mês/Ano: 
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Principais conteúdos/atividades desenvolvidas (máximo de 6 linhas): 


