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EDITAL PPGCOM ESPM 2019 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE  

(INGRESSO EM 2019/2) 

  

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da ESPM, no uso de suas 
atribuições, torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para a realização 
do Processo Seletivo destinado à contratação de 1 (um) docente, categoria professor 
doutor, para provimento de cargo no quadro da ESPM, com atuação prioritária junto ao 
Programa de Pós-Graduação Acadêmico em Comunicação e Práticas de Consumo (PPGCOM 
ESPM). Comunica-se a todos(as) os(as) interessados(as) que as inscrições estarão abertas 
no período 07 de maio a 03 de junho de 2019. As atividades do selecionado, contemplando 
carga horária de 40 horas semanais, terão início em 01 de agosto de 2019, com 
remuneração de R$ R$18.530,47. 

 

Do perfil necessário 

O(a) candidato(a) deverá possuir título de doutor(a) em Comunicação ou em áreas afins. 
Espera-se que seja capaz de mobilizar repertórios conceituais e metodológicos para a 
análise crítica das múltiplas relações entre comunicação e consumo. Deve ter experiência 
em orientação em mestrado e doutorado (concluídas em ambos níveis); produção 
bibliográfica qualificada nos últimos três anos; produção técnica qualificada em atividades 
acadêmicas, tais como: organização de eventos, atuação em grupo de pesquisa, atuação em 
produção editorial, etc.; experiência em pesquisa acadêmica na área da comunicação, com 
temáticas atinentes à seguinte linha de pesquisa do Programa: 

Comunicação, consumo e contextos de recepção 
 
Estudo dos marcos históricos e dos processos contemporâneos da recepção, bem como das 
novas práticas e perfis de receptores/usuários. Focalizando os grandes contextos 
econômicos, tecnológicos e socioculturais em que se configuram relações entre 
comunicação e consumo, investigamos os contextos e práticas de recepção que constituem 
e são constituídos por fenômenos da comunicação jornalística, corporativa, publicitária, 
audiovisual e outras expressões midiáticas. 
 
Da banca examinadora  
 
A banca examinadora está constituída por 3 (três) professores, sendo 1 (um) o Presidente 
da Banca (Coordenador do PPGCOM-ESPM); 1 (um) docente do programa e 1 (um) 
avaliador externo, não integrante do quadro de pessoal da ESPM; todos de reconhecida 
qualificação na área ou subárea de conhecimento do concurso, integrantes de categoria e 
detentores de titulação igual ou superior à exigida para o cargo a ser provido. Haverá 
também um professor suplente, membro titular do programa. A composição da banca 
examinadora, constituída e aprovada pela Comissão de Processo Seletivo Docente e pelo 
Colegiado do Programa, será tornada pública no site do PPGCOM-ESPM 
http://pesquisa.espm.br/comunicacao-e-praticas-do-consumo/ no dia 10 de junho de 
2019.  
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Da inscrição 

Prazo da inscrição: 07 de maio a 03 de junho de 2019. 

Formalização da inscrição: exclusivamente pelo site do PPGCOM 
http://pesquisa.espm.br/comunicacao-e-praticas-do-consumo/    

Protocolo dos documentos: encaminhar para o e-mail ppgcom@espm.br (com cópia para 
denise.cogo@espm.br) registrando no assunto PROCESSO SELETIVO DOCENTE 
2019/SOBRENOME DO(A) CANDIDATO(A) 

Documentos exigidos para inscrição (cópias autenticadas): 

RG;  

CPF; 

Título de eleitor; 

PIS; 

Certidão de nascimento ou casamento; 

Diploma e histórico escolar (graduação, mestrado e doutorado - frente e verso). Diplomas 
de graduação, mestrado e doutorado, quando obtidos no exterior, devem estar 
convalidados 

Projeto de pesquisa, contemplando a especificidade temática do Programa: Comunicação e 
Consumo; 

Currículo lattes, com produção bibliográfica documentada digitalizada (3 últimos anos); 

Foto 3x4 

 

Dos conteúdos temáticos do processo seletivo:  

1. Marcos históricos da inter-relação comunicação e consumo 
2. Tendências contemporâneas da pesquisa em comunicação e consumo (perspectivas 

teórica e metodológica) 
3. Teorias da comunicação e da mídia 
4. Comunicação, consumo e contextos de recepção 

 

Do cronograma do concurso 

O processo de seleção compreende as seguintes fases, eliminatórias e classificatórias, que 
serão realizadas a priori no mês de junho/2019. As datas serão divulgadas após a 
constituição da banca: 

 

1ª Etapa - (Dia 1 do Processo Seletivo Docente) 

9h às 13h – Avaliação de documentação e de projeto de pesquisa pela Banca Examinadora. 

13h15 - Sorteio do ponto da prova escrita pela Presidente da Banca (presença de todos(as) 
os(as) candidatos(as) cujas candidaturas tenham sido deferidas pela Banca Examinadora. 

13h30 – Sorteio do ponto da prova didática pela Presidente da Banca (presença de 
todos(as) os(as) candidatos(as) cujas candidaturas tenham sido deferidas pela Banca 
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Examinadora. 

14h às 17h - Prova escrita dissertativa (sem consulta). Participam todos(as) os(as) 
inscritos(as) cujas candidaturas tenham sido deferidas pela Banca Examinadora . 

2ª Etapa - (Dia 2 do Processo Seletivo Docente) 

11h30: Divulgação dos nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) para a prova 
didática (site do PPGCOM e e-mail) 

13h30 às 18h30: Prova didática 

3ª Etapa - (Dia 3 do Processo Seletivo Docente) 

11h30: Divulgação dos nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) para a avaliação 
oral (site do PPGCOM e e-mail) 

14h às 18h: Avaliação oral 

Divulgação do resultado (Dia 4 do Processo Seletivo Docente) 

14h às 18h: Divulgação do nome do(a) aprovado(a) no processo seletivo (site do PPGCOM e 
e-mail) 

 

A Banca Examinadora é soberana para avaliar e decidir sobre este processo seletivo, não 
cabendo recurso por parte dos candidatos. A média para aprovação em cada prova será 7,0 
(sete). Na análise dos projetos de pesquisa e na correção das provas escritas será garantido 
o anonimato dos(as) candidatos(as) mediante a adoção do sistema de numeração 
sequencial para cada prova. A Prova Escrita, sem consulta, versará sobre o ponto do 
programa sorteado pela presidente da banca, com duração de, no máximo, 3 (três) horas. A 
Prova Didática será realizada em sessão pública, com duração entre 40 (quarenta) e 50 
(cinquenta) minutos, sobre o ponto do programa sorteado pela presidente da banca 
examinadora, com antecedência de pelo menos vinte e quatro horas antes do início da 
prova de cada candidato. A banca poderá decidir soberanamente sobre questões omissas 
neste edital.  

O resultado do processo de seleção será divulgado no site 
http://pesquisa.espm.br/comunicacao-e-praticas-do-consumo , no dia seguinte à 
conclusão da terceira etapa.  

Este Edital terá validade de 2 (dois) anos, podendo a banca examinadora classificar (ou 
não) candidatos(as) para convocações posteriores. 

 

São Paulo, 06 de maio de 2019 

  

Prof. Dr. Alexandre Gracioso 

(Vice-Presidente Acadêmico e Diretor Nacional da Graduação da ESPM) 

 

Profa. Dra. Cristina Helena Pinto de Mello  

(Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação   Stricto Sensu da ESPM)  
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      Profa. Dra. Denise Cogo  

(Coordenadora do PPGCOM ESPM) 


