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Apresentação 

A Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ – ECG – torna pública, com aprovação do 

Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro, a abertura de processo seletivo de servidores do TCE-RJ para 

compor o seu cadastro de reserva de docentes, em observância ao disposto nos 

arts. 49 a 56 da Deliberação nº 231/05. 

Nesta edição, há 2 Editais distintos, com etapas e critérios diferenciados. O Edital 

ECG nº 05/2017 se destina a selecionar docentes para os cursos de formação (pós-

graduação lato sensu), em que a titulação mínima exigida é o Mestrado. Já o Edital 

ECG nº 06/2017 tem foco na seleção de docentes para os cursos de capacitação da 

Escola e a titulação mínima para se candidatar é a especialização. Essa decisão se 

fundamenta nas características específicas de cada conjunto de cursos, com a 

perspectiva de alinhamento e expansão como programas cada vez mais 

estruturados, bem como nas necessidades de seus públicos e, consequentemente, 

nas competências docentes requeridas em cada um dos casos. 

Importante 

O servidor aprovado no processo seletivo relativo ao Edital ECG nº 05/2017 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 

seguintes princípios descritos no art. 56 da Deliberação nº 231/05: 

I - aprovação no processo seletivo mencionado no art. 50 e 51 desta norma; 

II - desempenho em atividades realizadas pela Escola em que tenha atuado 

como docente, conforme apurado em avaliações próprias;  

III - alternância. 

Já o contrário, não será observado, ou seja: o servidor aprovado no processo 

seletivo relativo ao Edital ECG nº 06/2017 fará parte do cadastro de reserva de 

docentes da ECG/TCE-RJ para os cursos de capacitação, mas não estará 

igualmente apto para ministrar aulas em cursos de formação (pós-graduação lato 

sensu). 
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Não é necessário se inscrever nos dois Editais simultaneamente. Escolha aquele 

que melhor se adequa ao seu perfil, experiência profissional e titulação mínima 

exigida. Para tanto, leia atentamente os dois Editais. 

ETAPAS 

A seleção dos candidatos para compor o cadastro de docentes dos cursos de 

formação – Edital ECG no. 05/2017 – 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. 

 

Já a seleção dos candidatos para compor o cadastro de docentes dos cursos de 

capacitação – Edital ECG no. 06/2017 – será realizada em 03 (três) etapas:  

I- ETAPA 1: análise curricular;  

II- ETAPA 2: participação no curso “Iniciação à Docência na ECG”; 

III- ETAPA 3: realização de prova de desempenho didático (aula prática) com 

elaboração de plano de aula e de um texto de orientação didática sobre o 

tema da aula. 

 

Critérios da Etapa 1 – resumo  

 

1. Edital ECG nº 05/2017 para seleção de docentes para os cursos de formação 

(pós-graduação lato sensu) 

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 
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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 

 

Observações: 

 

“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.” 

 

2. Edital ECG nº 06/2017 para seleção de docentes para os cursos de 

capacitação  

 

Critérios Especificações Pontuação Máxima 

Titulação Especialização 2 

Mestrado 4 

Doutorado 6 

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

14 
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(seis) meses de 
experiência, a contar do ano 

de 2006, na área 
relacionada ao eixo 

escolhido. 

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. 

14 

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

publicada. 

6 

 

Observações: 

 

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

candidatos que atingirem a pontuação mínima de 12 (doze) pontos na soma dos 

critérios definidos na tabela prevista no art. 8º deste Edital, observada a pontuação 

mínima de 02 (dois) pontos para o critério de experiência profissional.” 

 

Datas Importantes 

 

Para ambos os Editais: 

 

 Inscrições: de 06 de novembro a 08 de dezembro de 2017  

 Divulgação do resultado da Etapa 1 no Portal da ECG: até 22/1/2018  
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1. Edital ECG nº 05/2017 para seleção de docentes para os cursos de formação 

(pós-graduação lato sensu): 

 Início dos contatos com os aprovados na Etapa 1 para agendamento 

da prova de desempenho didático e da entrevista: 29/1/2018 

 

2. Edital ECG nº 06/2017 para seleção de docentes para os cursos de 

capacitação: 

 Realização do curso “Iniciação à Docência na ECG”, que terá carga 

horária de, no máximo, 28h/a: no período de 26 de fevereiro a 13 de 

abril de 2018, no turno da tarde. As datas das aulas serão informadas 

aos candidatos aptos a participar do curso oportunamente. 

 Divulgação do resultado da Etapa 2 no Portal da ECG: até 

30/4/2018 

 Início dos contatos com os aprovados na Etapa 2 para agendamento 

da prova de desempenho didático: 07/5/2018 

 

Para ambos os Editais: 

 

Findo o processo de seleção, a banca avaliadora composta por representantes da 

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

da Coordenadoria Acadêmica (COA) da ECG/TCE-RJ enviará o resultado final para 

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

Conselho Superior da ECG.  

 

O resultado final do processo seletivo, que será homologado pelo Conselho Superior 

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

ECG/TCE-RJ, será publicado no endereço http://www.ecg.tce.rj.gov.br. 

 

 

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

