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9 ªSessão Ordinária de 15 de outubro de 2018.

Expediente: Solicitação de abertura de concurso na área de Ensino de

Filosofia
Relator: Patricia da Silva Sessa
Contexto e Histórico:
Em setembro de 2018, a coordenação da área de Ensino do curso de Filosofia solicita
a abertura de edital para concurso público para provimento de dois cargos de
professor adjunto para a subárea Filosofia e Ensino (conforme formulário de
solicitação).
Avaliação:
Tal concurso tem relação com o concurso relativo ao Edital n° 218/2016 (com
provimento de uma vaga referente à subárea Filosofia e Ensino), anulado no início do
corrente ano conforme item 2 do Edital n° 001/2018, o qual homologa o resultado final
do concurso público de provas e títulos referente ao Edital n° 218/2016:
2 – Anular o concurso público de provas e títulos para
provimento de uma vaga referente à subárea Filosofia e Ensino
do Edital n° 218/2016.
No que tange o quadro atual de docentes na Universidade Federal do ABC, para o
curso de Filosofia, temos:

Esperados/Pactuados
41

Quadro atual
38

BACH 31
LIC
7

Saldo

Concurso/vagas
em andamento

Saldo para
abrir
(concurso)

3

1

2

Conclusão:
Embasada nos documentos apresentados para o referido relato e considerando:
a) O saldo atual para abertura de concurso no curso;
b) A demanda por docente apresentada pela coordenação da área de Ensino
do curso de Filosofia;
c) Que processo com igual demanda já fora iniciado em 2016 e anulado
posteriormente
A relatora é favorável à solicitação de abertura de Edital para concurso público
para provimento de duas vagas referentes à área de Filosofia e subárea Filosofia
e Ensino. Em tempo, ressalta não constar documentos da área técnico científico
de Filosofia.
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