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EDITAL Nº 24/2013/IFTO/CAMPUS PORTO NACIONAL, DE 14 DE MAIO DE 2013.

O DIRETOR GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TOCANTINS – CAMPUS PORTO NACIONAL, nom eado pela Portaria n°
33/2011/REITORIA de 25 de janeiro de 2011, publicada no Diário O ficialda União de 26 de jane iro de
2011, no uso de suas atribuições legais e regim entais , torna público q ue e stão abertas as inscrições para o
Proces so Seletivo Sim plificado de Contratação de Profes sor do Ens ino Bás ico, Técnico, Tecnológico
Tem porário do IFTO –Campus Porto Nacional, no período de 21 de m aio de 2013 a 04 de junh o de 2013,
nos term os da Lei nº. 8.745/9 3 e alterações introduzidas pelas Leis n°9 .849 /9 9 e n°11.784/2008; e
Decretos n°4.748/03, n°7.312/2010 e n°7. 485/2011, e dem ais alterações posteriore s , s endo proibida a
contratação de se rvidore s da adm inistração direta ou indireta da União, dos Estados , do Distrito Federale
dos M unicípios , bem com o de em pregados ou de s e rvidore s de suas subs idiárias e controladas , salvo nos
casos previstos no inciso XVI, letras “a”, “b”e “c”, do art. 37 da Constituição Federal.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições poderão ser realizadas no s etor de protocolo, s ituado na CORES –Coordenação de

Registros Escolare s do IFTO - Campus Porto Nacional, localizado na Avenida Tocantinia, A.I.
Loteam ento Mãe Dedé, Porto Nacional/TO , no período de 21 de m aio de 2013 a 04 de junh o de
2013 (nos dias úteis), das 08h às 12h e das 14h às 18h .

1.2. O s candidatos , no ato da inscrição, deverão apre s entar:
1.2.1. Form ulário de inscrição devidam ente preench ido com um a foto recente colorida 3x4;
1.2.2. Curriculum Vitae na plataform a lattes com cópias e os re spectivos originais ou cópias

autenticadas em cartório dos docum entos constantes para a avaliação de títulos;
1.2.3. Cópias e os re spectivos originais ou cópias autenticadas em cartório dos s eguinte s

docum entos :
1.2.3.1. Docum ento de Identificação com foto e CPF;
1.2.3.2. Procuração, no caso de inscrições por procurador.

1.3. Todos os docum entos deverão ser entregue s em um envelope lacrado.
1.4. A docum entação fornecida no ato da inscrição, s eráutilizada para a contagem dos pontos da

Prova de Títulos, obs ervado o caráter clas s ificatório e elim inatório.
1.5. Para participação ne ste proce s so s eletivo o candidato deveráser bras ileiro nato ou naturalizado.
1.6. Serão ace itas inscrições por procuração, realizada em instrum ento público ou particular, s endo

q ue , ne ste últim o caso, a as s inatura do outorgante deveráter firm a reconh ecida em cartório na
procuração.

1.7. O candidato e staráim pedido, legalm ente , de nova contratação se tem contrato vigente ou játeve
contrato com outro órgão vinculado ao Poder Público, com o profe s sor vis itante/substituto ou
com o técnico, com bas e na Lei 8.745/9 3, em prazo inferior a 24 m e s e s de térm ino do contrato
anterior.

1.8. Não serão ace itas inscrições via internet.
1.9 . O candidato deveráter a idade m ínim a de 18 anos .
1.10. Candidatos Estrange iros deverão com provar no ato da inscrição o Visto Tem porário ou o Visto

Perm anente , de acordo com a legislação vigente .
1.11. Diplom as obtidos em instituições e strange iras s erão ace itos m ediante revalidação no Bras il,

devidam ente com provada e anexada no Curriculum Vitae .
1.12. O s candidatos não clas s ificados na prova de títulos poderão reaver s eus docum entos , na

Coordenação de Gestão de Pe s soas do Instituto Federaldo Tocantins - Campus Porto Nacional,
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até30 dias após a data de publicação do re sultado final. Caso o fim de s s e prazo recaia sobre dia
não útil, o candidato poderáretirá-los no próxim o dia útil, nos term os da Lei nº9 .784/9 9 .

1.13. A inscrição do candidato no Proce s so Seletivo im plica, de sde logo, o conh ecim ento e ace itação
tácita das condições e stabelecidas ne ste Editale s eus anexos, das instruções e specíficas para
cada área e das dem ais inform ações q ue porventura venh am a s e r divulgadas , das q uais o
candidato não poderáalegar de sconh ecim ento.

1.14. Caso não h aja inscritos em algum a das áreas previstas ne ste edital, o período de inscrição
poderáser prorrogado, bem com o o cronogram a de datas .

1.15. As inform ações pre stadas no ato da inscrição serão de inte ira re sponsabilidade do candidato,
s endo excluído da s eleção pública aq uele q ue não preench er os itens obrigatórios do form ulário
de form a com pleta, correta e legívelou q ue fornecer dados com provadam ente inverídicos ou q ue
não anexar a foto colorida 3x4.

1.16. Évedada a inscrição condicional, extem porânea ou por corre spondência.
1.17. A inscrição ne ste proces so de s eleção, em e special, se rágratuita.

2. DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do (s)Profes sor (e s)Substitutos (s)s erá:

2.1.1. Através de contrato tem porário de s erviço, conform e previsto na Lei nº8.745, de 09 de
dezem bro de19 9 3, com as m odificações da Lei nº9 .849 de 26 de outubro de 19 9 9 , da Lei nº
10.667 de 10 de m aio de 2003 e do Decreto n°4.748 de 16 de junh o de 2003, q ue deverá
ser as s inado pelo candidato class ificado no prazo m áxim o de 02 (dois) dias úteis
cons ecutivos após a convocação da Coordenação de Ge stão de Pes soas do Instituto Federal
do Tocantins - Campus Porto Nacional, a se r efetuada via telefone , s endo registrada em
certidão própria firm ada por s e rvidor lotado na Coordenação de Ge stão de Pe s soas . Caso o
candidato não seja encontrado via telefone , s e ráenviado telegram a de notificação. O s dados
de telefone e endereço utilizados para notificação serão os fornecidos pelo candidato no ato
da inscrição, s endo de re sponsabilidade de ste m antê-los atualizados . O IFTO não se
re sponsabiliza por falh as de com unicação nas rede s de telefonia q ue im peçam a recepção
das ligações e/ou falh as de endereçam ento q ue im peçam a recepção do telegram a.

2.1.2. Caso os candidatos class ificados , de acordo com o núm ero de vagas , não cum pram o prazo
citado no item anterior, s e rão ch am ados os candidatos s eguinte s por ordem de clas s ificação
de acordo com o intere s s e da adm inistração;

2.1.3. Não h avendo candidatos clas s ificados poderá ser aberto novo editala critério da
adm inistração;

2.1.4. No caso de acum ulação de cargos , o candidato clas s ificado deverápos suir carga h orária
com patívelcom a proposta pelo Instituto Federaldo Tocantins –Campus Porto Nacional;

2.1.5. A clas s ificação no Proces so Seletivo não as s egura ao candidato h abilitado o dire ito ao
ingre s so autom ático, m as a expectativa de nele se r adm itido, s eguindo a ordem de
class ificação. A concretização de ste ato fica condicionada àobs ervância das dispos ições
legais pertinente s e ao intere s s e , juízo e conveniência da Adm inistração do Instituto Federal
do Tocantins –Campus Porto Nacional. Ainda, o candidato deve e star ciente de q ue não
s erácontratado q uando h ouver incom patibilidade de h orário, caso não tenh a a titulação
m ínim a exigida para inve stidura no cargo, ou caso h aja im pedim ento oriundo de legislação
e specífica.

2.1.6. Com o condição nece s sária àcontratação, os candidatos convocados , na form a do subitem
2.1.1, deverão apre sentar os s eguinte s docum entos originais , acom panh ados de 2 (duas)
cópias , e stas últim as s endo entregue s àCoordenação de Ge stão de Pe s soas :

2.1.6.1. Docum entos Pe s soais (cópia autenticada ou cópia acom panh ada do original):
2.1.6.2. Um a foto 3x4 (recente);
2.1.6.3. Titulo de Eleitor e q uitação da últim a ele ição;
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2.1.6.4. Registro Geral/Carte ira de Identidade;
2.1.6.5. Cartão de Identificação do Contribuinte –CPF;
2.1.6.6. Certificado de Re s ervista, exceto de for e strange iro com visto perm anente (s exo

m asculino);
2.1.6.7. Certidão de Nascim ento ou Casam ento;
2.1.6.8. Certidão de Nascim ento dos filh os;
2.1.6.9 . Cartão de Inscrição PIS/PASEP, caso tenh a;
2.1.6.10. Pas saporte com visto de perm anência (s e for e strange iro inclus ive com dados

pe s soais e do visto);
2.1.6.11. Diplom a de graduação e dem ais títulos exigidos para inve stidura do cargo;
2.1.6.12. Dem ais títulos de pós -graduação, caso pos sua, inclus ive os q ue são exigidos para

inve stidura no cargo;
2.1.6.13. Com provante de re s idência atual;
2.1.6.14. Declaração de bens e valore s (a s e r pre ench ido na Coordenação de Gestão de

Pe s soas);
2.1.6.15. Declaração de Acum ulação de Cargos (a s e r preench ido na Coordenação de Gestão

de Pe s soas);
2.1.6.16. Cópia da carteira de trabalh o com as anotações realizadas (nº, série , q ualificação

civil, prim e iro e últim o em prego);
2.1.6.17. Caso trabalh e em outro local, trazer declaração de carga h orária e detalh am ento de

h orários em itida pelo em pregador.
2.1.7. Ate stado de Saúde O cupacional.
2.1.8. Para contratação, o candidato deve e star em dia com as obrigações ele itorais , para os

candidatos de am bos os s exos e q uite com as obrigações m ilitare s para os do sexo
m asculino.

3. DO PRAZO
3.1. O prazo do contrato s e ráde, no m ínim o, três m e s e s e , no m áxim o, doze m e s e s , podendo ser

prorrogado de acordo os prazos previstos na Lei 8.745 de 09 de dezem bro de 19 9 3, com as
m odificações da Lei nº9 .849 de 26 de outubro de 19 9 9 , da Lei nº10.667 de 10 de m aio de 2003
e do Decreto nº4.748 de 16 de junh o de 2003.

4. JORNADA DE TRABALHO
4.1. A jornada de trabalh o dos candidatos q ue vierem a s e r contratados poderáser cum prida nos

turnos diurno e/ou noturno, nos regim e s de 20 h oras s em anais ou 40 h oras s em anais , de acordo
com as nece s s idade s da instituição.

4.2. A m odulação do docente em disciplinas s erácom patívelcom as nece s s idade s do curso e do
Campus Porto Nacionale das diretrize s da Gerência de Ens ino.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. A contratação do(s) referido(s) Profe s sor(e s) Substitutos (s)s e ráprecedida de Proce s so Seletivo

q ue constaráde :
5.1.1. Prova de Títulos (Clas s ificatório e Elim inatório);
5.1.2. Prova de De sem penh o Didático (Class ificatório e Elim inatório).

5.2. A Prova de Títulos s eguiráos critérios de pontuação dispostos no Anexo II e terácom o m áxim a
pontuação, 10,00 (dez)pontos , adm itida fração de duas casas decim ais . O re sultado da prova de
títulos s erá divulgado na data prevista de 10 de junh o de 2013, nos endereços eletrônicos
w w w .porto.ifto.edu.br e h ttp://s eletivos .ifto.edu.br.

5.3. A Prova de De sem penh o Didático cons istiráde um a aula de até30 (trinta) m inutos , m inistrada
ao nívelde alunos do ens ino m édio e/ou superior, perante banca exam inadora com posta por, no
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m ínim o, 02 avaliadore s , podendo s er profis s ionais da área de atuação ou afim na q ualo
candidato e stáconcorrendo e/ou profis s ionais da área de educação e teráo objetivo de avaliar os
conh ecim entos e specíficos e a capacidade pedagógica do candidato. O candidato terá um a
tolerância m áxim a de atraso de 10 (dez) m inutos do início do h orário e stabelecido no sorte io,
s endo e s s e tem po contabilizado no tem po totalda Prova de De s em penh o Didático. Após e s s e
tem po de tolerância, o candidato não poderá realizar a atividade e e stará autom aticam ente
de sclass ificado do Concurso Público.

5.4. O candidato poderá ser arguido ao finalde sua expos ição por q ualq uer m em bro da Banca
Exam inadora.

5.5. A pontuação m áxim a na Prova de De sem penh o Didático éde 6,00 (s e is)pontos , adm itida fração
de duas casas decim ais . Estaráelim inado na Prova de De s em penh o Didático o candidato q ue
obtiver pontuação inferior a 3,00 (três)pontos .

5.6. A nota finalda Prova Didática s eráa m édia aritm ética das notas individuais atribuídas pelos
m em bros da Banca Exam inadora.

5.7. Som ente s e rão subm etidos à Prova de De sem penh o Didático os 05 (cinco) prim e iros
class ificados na Prova de Títulos para as áreas com 1 (um a) vaga prevista no Edital, e os 09
(nove)prim e iros class ificados na Prova de Títulos para as áreas com 2 (duas)vagas previstas no
Edital.
5.7.1. Caso h aja em pate na Prova de Títulos o critério de de s em pate s eráo m aior Tem po de

M agistério de atuação na área de inscrição;
5.7.2. Pers istindo o em pate, s eráutilizado com o critério de de s em pate , o candidato m ais idoso.
5.7.3. Cons ide ra-s e exercício de m agistério o cargo de profes sor ou docente , excetuando-s e

outras denom inações com o q ualificador, m onitor, auxiliar, entre outros .
5.8. Para Prova de De sem penh o Didático o Instituto Federaldo Tocantins –Campus Porto Nacional

som ente disponibilizará: sala de aula com q uadro, pincel e apagador. Recursos com o:
retroprojetor, data-s h ow , de s k top, notebook , etc. são de inte ira re sponsabilidade do candidato,
bem com o a m ontagem , de sm ontagem e de slocam entos internos no Campus. O candidato q ue
trouxer algum eq uipam ento para s er utilizado na Prova de De s em penh o Didático deverá
inform ar na portaria a entrada de s s e e q uipam ento. Não será acre scido tem po extra para
m ontagem de ste (s) recurso(s). O IFTO não se re sponsabiliza por eventualausência ou
interrupção no fornecim ento de energia elétrica durante a aplicação das provas , m e sm o q ue e sta
im peça o candidato de utilizar q uais q uer recursos didáticos além daq uele s fornecidos pela
instituição.

5.9 . Para a Prova de Des em penh o Didático o candidato deveráobs ervar a s eguinte ordem :
5.9 .1. Apre s entar docum ento de identificação com foto, sob pena de de sclas s ificação;
5.9 .2. Entrega do plano de aula com apenas um a lauda em três vias im pre s sas , sob pena de não

pontuação de ste item ;
5.9 .3. Aula de 30 m inutos , cujo ponto e staráem conform idade com os cam pos de conh ecim ento

das re spectivas áreas citadas no ANEXO I;
5.9 .4. O sorte io do ponto da Prova de De s em penh o Didático s e darána data prevista em edital;
5.9 .5. A ordem de apre s entação da Prova de De s em penh o Didático obedeceráa ordem de sorte io

e s e rárealizada im ediatam ente após o sorte io do ponto.
5.10. A lista dos candidatos class ificados para a Prova de De s em penh o Didático se rádivulgada na

data prevista de 14 de junh o de 2013, nos endereços eletrônicos w w w .porto.ifto.edu.br e
h ttp://seletivos .ifto.edu.br

5.11. O tem a para a prova de de s em penh o didático e a ordem de apre s entação dos candidatos s erão
sorteados no dia 15 de junh o de 2013, na sala de Reunião do IFTO - Campus Porto Nacionalàs
9 h , s endo divulgada no s ite a partir das 14h .
5.11.1. Não seráobrigatória a pre s ença do candidato no sorte io do ponto.
5.11.2. Não serão pre stadas inform ações via telefone .
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5.12. A prova de de s em penh o didático s erárealizada no dia 16 de junh o de 2013, no IFTO - Campus
Porto Nacional.

5.13. A class ificação finalno Proces so Seletivo s erádada pela som a das pontuações obtidas nas
Provas de Títulos e de De s em penh o Didático. No caso das áreas q ue dispõem de apenas 1 (um a)
vaga o núm ero m áxim o de candidatos class ificados s e rá5 (cinco). Sendo q ue nas áreas q ue
dispõem de 2 (duas)vagas o núm ero m áxim o de candidatos clas s ificados por área s e rá9 (nove).

5.14. Caso h aja em pate na clas s ificação final, o critério de de s em pate s e ráa m aior pontuação obtida
na Prova de De s em penh o Didático. Pers istindo o em pate , terápreferência o candidato m ais
idoso.

5.15. O prazo de validade deste concurso éde 01 (um ) ano, prorrogávelpor m ais 01 (um ) ano no
intere s s e da adm inistração do Instituto Federaldo Tocantins –Campus Porto Nacional, a contar
de sua h om ologação no DOU, e os nele aprovados poderão ser aprove itados a critério da
adm inistração, de sde q ue surjam vagas , h aja nece s s idade e q ue não h aja realização de Concurso
Público para provim ento de s sas vagas .

5.16. O re sultado da Prova de De s em penh o Didático e o Re sultado Finaldo Proce s so Seletivo s erão
divulgados na data provável de 18 de junh o de 2013 nos endereços eletrônicos
w w w .porto.ifto.edu.br e h ttp://s eletivos .ifto.edu.br

6. DOS RECURSOS
6.1. O candidato q ue de s ejar interpor recursos contra o re sultado da Prova de Títulos poderáinterpor

recurso na data prevista de 11 de junh o de 2013, no Setor de Protocolo do Instituto Federaldo
Tocantins - Campus Porto Nacional, na CORES, das 08h às 18h . Não serão ace itos recursos
para a Prova de De s em penh o Didático.

6.2. O recurso deveráe star devidam ente fundam entado e instruído, constando nom e do candidato,
cargo/área de atuação/código a q ue concorre e endereço para corre spondência, e deveráser
dirigido a Com is são do Proce s so de Seleção, pelo intere s sado ou s eu legítim o procurador. Não
h averáform ulário próprio para recurso.

6.3. O recurso s em a devida fundam entação, ou identificação, ou interposto através de fax, internet,
corre io eletrônico e/ou s edex não seráanalisado.

6.4. Em h ipóte s e algum a s eráace ito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
6.5. O re sultado do recurso e starádisponívelao im petrante a partir da data prevista de 14 de junh o de

2013 atéa data do re sultado finaldo Proce s so s eletivo, no Setor de Protocolo do Instituto
Federaldo Tocantins –Campus Porto Nacional, na CORES.

7. DA REMUNERAÇÃO
7.1. A rem uneração vigente para o cargo de Profe s sor do Ens ino Básico, Técnico e Tecnológico

Tem porário s egue a rem uneração da class e e níveliniciais da carre ira de Profe s sor do Ens ino
Bás ico, Técnico e Tecnológico, constante da Lei nº11.784/2008, s egundo tabela a s eguir. Esta
e q uivalência érealizada em cum prim ento a O rientação Norm ativa nº02/2009 , em itida pela
Secretaria de Recursos H um anos do M inistério do Planejam ento, O rçam ento e Ge stão.

Titulação Regime de 20 horas semanais Regime de 40 horas semanais
Graduação R$1.9 14,58 R$2.714,89
Graduação/Aperfe içoam ento R$1.9 84,40 R$2.825,11
Graduação/Especialização R$2.066,63 R$2.9 68,02
M e strado R$2.342,65 R$3.549 ,9 4
Doutorado R$2.700,51 R$4.649 ,65

7.2. O profe s sor farájus àrem uneração corre spondente àclas se de ingre s so na função, s endo vedada
q ualq uer alteração posterior em razão de titulação superveniente e/ou progre s são.
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7.3. Pre ench idos os req uis itos legais , o profes sor farájus a auxílio transporte e auxílio alim entação.

8. CRONOGRAMA

Data Prevista Atividade
15 de m aio de 2013 Publicação do Edital

21 de m aio a 04 de junh o de 2013 Período de Inscrições
10 de junh o de 2013 Re sultado da Prova de Títulos
11 de junh o de 2013 Recursos contra o re sultado da Prova de Títulos

14 de junh o de 2013
Re sultado dos recursos contra o re sultado da Prova de Títulos e
Clas s ificados para a Prova de De s em penh o Didático

15 de junh o de 2013 Sorteio do ponto para Prova de De sem penh o Didático
16 de junh o de 2013 Prova de De sem penh o Didático
18 de junh o de 2013 Re sultado da Prova de De sem penh o Didático
18 de junh o de 2013 Re sultado Final

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9 .1. As dispos ições e instruções contidas na fich a de inscrição, no com provante de inscrição, nos

anexos de ste Editale dem ais publicações referente s ao Proces so Seletivo constituem norm as
q ue pas sarão a integrar o pre s ente Edital.

9 .2. O s casos om is sos a e ste editalserão re solvidos pela Com is são do Proce s so de Seletivo de
Contratação de Profe s sore s Substitutos , nom eada pela Portaria n°66/2013/IFTO/Campus Porto
Nacionalde 10 de m aio de 2013, encam inh ados, s e nece s sário, ao Diretor GeralPro Tempore do
Instituto Federalde Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins –Campus Porto Nacional.

Porto Nacional- TO , 14 de m aio de 2013.

M iguelCam argo da Silva
Diretor GeralPró - Tempore

Portaria 33/2011/IFTO/Re itoria

*Versão originalass inada.
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ANEXO I
Área de Atuação, Vagas, Titulação Exigida, Jornada de Trabalho e Campo do Conhecimento

Jornada de Trabalh o nos turnos m atutino,ve spertino ou noturno, de acordo com o intere s se da adm inistração.

Código Área de Atuação Vagas Titulação Mínima Exigida Jornada de Trabalho Campo do Conhecimento

1. Adm inistração 2 (duas)
Graduação em
Adm inistração

20h

1. Teoria Geralde Adm inistração; 2. Gestão de
Estoq ue s; 3. M ark eting; 4. Ge stão de Pe ssoas; 5.
Planejam ento Estratégico; 6. Fundam entos da
Logística; 7. Ge stão da Qualidade Total; 8.
Em pre endedorism o; 9 . Ge stão de Serviços; 10.
Ge stão de Com pras .

2. Contabilidade 1 (um a)
Graduação em Ciências

Contábeis
40h

1. Contabilidade Geral;2. Contabilidade Com ercial;
3. Contabilidade e Anális e de Custos;
4. Contabilidade Tributário e Fiscal;
5. Anális e das Dem onstrações Contábe is;6. Controle
de Estoq ue s; 7. Dem onstrativo de fluxo de caixa e
re sultados do exercício; 8. Custos Logísticos .

3. Engenh aria Am biental 1 (um a)
Graduação em Engenh aria

Am biental
20h

1. Acidente s e riscos de contam inação relacionados
ao m e io Am biente; 2. De s envolvim ento Sustentável;
3. Aspectos técnicos e legais relacionados ao
proces so industrial; 4. Gestão de Solos;5. Poluição
atm osférica; 6. Poluição das águas; 7. Poluição do
Solo; 8. Poluição sonora; 9 . Sistem a de Ge stão
am biental;10. Planejam ento am biental.

4. Pedagogia 02 (duas) Graduação em Pedagogia 20h

1. Avaliação da Aprendizagem ;
2. Educação de Adultos;
3. Ens ino Profis s ionalizante;4. Ens ino/aprendizagem ;
5. M étodos e Técnicas de Ens ino; 6. Teorias da
Instrução. 7. Planejam ento e Avaliação Educacional;
8. Tecnologia Educacional.
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ANEXO II

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

Critérios Pontuação por Item
Pontuação
Máxima

A) Diplom a ou certidão de conclusão de
DO UTO RADO em itido por Instituição de Ens ino,
cujo program a seja reconh ecido ou validado pela
CAPES, em cam po diretam ente relacionado àárea
de conh ecim ento da vaga pleiteada, ou em área
Educacional.

Serão atribuídos 4,00 pontos .
4,00

B) Diplom a ou certidão de conclusão de
M ESTRADO em itido por Instituição de Ens ino, cujo
program a seja reconh ecido ou validado pela CAPES,
em cam po diretam ente relacionado à área de
conh ecim ento da vaga pleiteada, ou em área
Educacional.

Serão atribuídos 2,00 pontos .
2,00

C)Certificado ou certidão de conclusão do Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em itido por Instituição de
Ens ino, devidam ente reconh ecido, na área de
conh ecim ento correlata a q ual o candidato e stá
concorrendo, ou na área Educacional, com carga
h orária m ínim a de 360 (trezentos e s e s s e nta)h oras .

Seráatribuído 0,50 ponto por título.
1,00

D) Diplom a ou certificado ou ate stado, em itido por
Instituição de Ens ino devidam ente registrado, de
conclusão de GRADUAÇÃO .

Será atribuído 0,50 ponto, exceto o
apre s entado para com provação do
re q uis ito exigido para o cargo.

0,50

E) Com provante de exercício do m agistério na área
de form ação ou em área afim , devidam ente
com provado.

Será atribuído 0,50 ponto para cada
s em e stre (s e is m e s e s inte iros) de
experiência em docência na área de
atuação da inscrição, corridos ou não,
não s im ultâneos e não contabilizando
fração.

2,00

F) Publicações de artigos científicos com pletos de
intere s s e para a área do concurso em periódicos
internacionais e/ou nacionais , com Conselh o
Editorial(não serão ace itos re sum os). Para efe ito de
pontuação, s e rão cons ide radas som ente as
publicações dos últim os 5 (cinco)anos .

Será atribuído 0,10 ponto para cada
publicação.

0,50

TOTALIZAÇÃO MÁXIMA DE PONTOS 10,00

*Cons idera-s e área de conh ecim ento o conjunto de conh ecim entos inter-relacionados , coletivam ente construído, reunido
s egundo a natureza do objeto de investigação com finalidade s de ens ino, pe s q uisa e aplicações práticas , definidos na Tabela
de Áreas de Conh ecim ento da CAPES h ttp://w w w .cape s .gov.br/avaliacao/tabela-de -areas -de -conh ecim ento
**Cons idera-s e exercício de m agistério o cargo de profe s sor ou docente, excetuando-s e outras denom inações com o
q ualificador, m onitor, auxiliar, entre outros .
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ANEXO III

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO

Candidato:

C.P.F.: Data/Horário:

Tema da Aula:

TÓPICOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA
PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

1. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AULA
Plano de aula bem elaborado. Evidencia dom ínio acerca do tem a.
Definição clara, realista e precisa dos objetivos pre scritos para a aula.

1,00

2. OBJETIVOS
Apre s entou o tem a com clareza.
O s objetivos pre scritos foram alcançados ao finalda aula.

1,00

3. CONTEÚDO E MOTIVAÇÃO
Dom ina o as sunto e o apre s enta ao nívelda turm a.
Procura facilitar a aprendizagem utilizando exem plos e analogias .
Form ula perguntas claras , em m om entos pertinente s .
Apre s entou o conteúdo de form a intere s sante .
M antém o e studante atento e m otivado durante a aula.

1,00

4. PROCEDIMENTOS/RECURSOS
Selecionou os recursos didáticos ade q uados ao conteúdo e aos objetivos .
Usa com h abilidade e s egurança os recursos didáticos e scolh idos .
Utiliza os recursos no m om ento ade q uado.

1,00

5. APRESENTAÇÃO/ORGANIZAÇÃO
Estabeleceu conexão entre o início e o de s envolvim ento da aula
Pos sui e spontane idade , boa postura, dicção clara e fluente .
Dem onstra ter autocontrole.
Utilizou vocabulário ade q uado ao níveldos e studante s .
Controlou bem o tem po e de s e nvolveu todas as atividade s planejadas .
Concluiu a aula com propriedade e dentro do tem po previsto.

1,00

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Utilizou procedim entos avaliativos para verificação da aprendizagem ;
O procedim ento de avaliação utilizado foi ade q uado àproposta da aula;

1,00

TOTAL 6,00

____________________________________________________
Assinatura do Examinador


