Procedimentos e Instruções para o
Concurso referente ao EDITAL Nº 04 de 15
de outubro de 2015
Os procedimentos e instruções abaixo detalham as instruções determinadas pela Resolução Nº
04/2014, de 29 de agosto de 2014, instanciando-as para o concurso em questão. Cada candidato e
examinador receberá este documento antes do início do concurso, como forma de melhor orientar as
atividades e de registrar as regras que seguiremos.

Sobre a Prova Escrita
Data: 30 de Novembro de 2015
Duração: 4h
Início: 08:30h Término: 13:00h
Local: Auditório do CEEI, Bloco Telmo Araújo, Campus I UFCG. (mapa)
Procedimentos
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Teremos um relógio "oficial" no ambiente, devidamente ajustado ao horário oficial.
O sorteio do ponto da prova escrita ocorrerá às 08:30h.
Ao chegar, o candidato deve apresentar identificação legal e assinar lista de presença.
Às 09:00h o candidato já deve estar devidamente registrado na lista de presença. Caso não
esteja, será desclassificado.
Às 09:00h, ou antes, caso todos os candidatos já estiverem registrados, sortearemos códigos
para identificação e conhecimento exclusivo de cada candidato.
O mapeamento de códigos para candidatos será depositado em envelope único, de forma que
membros da banca não possam vê-los.
O envelope será devidamente lacrado e rubricado na frente dos candidatos.
Imediatamente em seguida, procederemos ao sorteio do tema da prova.
A prova terá duração de 4h a contar depois do sorteio do tema.
A hora de conclusão será calculada e comunicada aos candidatos e exposta visivelmente na
sala.
Os candidatos devem vir munidos de lápis e/ou canetas para realização da prova. Papel será
fornecido.
Os candidatos não devem assinar a prova. Devem colocar o código identificador previamente
sorteado em todas as folhas usadas.
Provas assinadas não serão aceitas pela comissão examinadora.
Ao final, as folhas devem ser numeradas, indicando em cada uma delas o total de folhas
usadas (por exemplo, se forem 4 folhas no total: 1de4, 2de4, 3de4, 4de4)
Ao entregar a prova, esta será grampeada e depositada em envelope.

Observações importantes
●
●
●
●

●

Chegada de candidatos após 09:00h não será tolerada.
A entrega da prova após o término do período de 4h não será tolerada.
O não cumprimento dos prazos implicará na desclassificação do candidato.
A prova escrita consistirá em uma dissertação sobre o tema sorteado, em que serão avaliados
os seguintes aspectos, com os seguintes pesos (Artigo 24, Res. 04/2014):
○ domínio do assunto (peso 6);
○ estruturação coerente e desenvoltura do texto (peso 2);
○ clareza e precisão de linguagem (peso 2).
Cada candidato deverá optar por exatamente um dos subtemas do tema sorteado.

Correção da Prova Escrita
As provas escritas serão avaliadas imediatamente após sua entrega, pela comissão examinadora, e os
resultados serão divulgados pelo DSC. Os resultados serão divulgados em correspondência única com
os respectivos códigos dos candidatos. A correção é feita sem que a comissão examinadora conheça
a correspondência entre candidatos e códigos.
A abertura do envelope contendo os códigos de identificação será feita no local da prova escrita, de
forma pública, no mesmo momento do sorteio do tema para a prova didática. Ver abaixo.

Prova Didática
Duração: 50min (para cada candidato)
Início: pelo menos 24h depois da divulgação dos resultados da prova escrita
Previsão de Início: 2 de dezembro de 2015 às 9:00h
Local: Auditório do CEEI, Campus I UFCG.
Sorteio do Tema e Resultados da Prova Escrita
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A divulgação dos resultados da prova escrita deve ocorrer até o final do dia 30 de
novembro de 2015, no mural do CEEI e na página do concurso na Internet.
Os candidatos devem estar atentos e disponíveis para tomar conhecimento dos resultados da
prova escrita e para acompanhar o sorteio do tema da prova didática.
O sorteio do tema da prova didática será feito em 1 de dezembro de 2015, às 8:30h, após a
divulgação dos resultados das provas escritas e de forma pública.
A ordem de apresentação da prova didática será sorteada no mesmo momento, logo após a
abertura do envelope contendo o mapeamento entre códigos e nomes dos candidatos.
Os candidatos presentes ao sorteio do tema deverão assinar a lista de comparecimento.
Dos temas, será excluído o tema da prova escrita.
As provas didáticas terão seu início marcado nesse momento, para pelo menos 24 horas
depois.

●

As provas didáticas terão início no dia 2 de dezembro de 2015 às 9:00h, aproximadamente.

Realização das provas didáticas
● No momento da realização da prova didática, os candidatos deverão entregar cópia do plano
de aula a cada um dos membros da Comissão Examinadora; não entregar os planos na hora
marcada, implicará na desclassificação do candidato.
● A prova didática consistirá em uma aula teórica sobre o tema sorteado. O candidato poderá
optar por um dos subtemas associados ao tema sorteado.
● Estarão disponíveis para os candidatos projetor (datashow), computador com
visualizadores de apresentação powerpoint e pdf, quadro branco, marcadores de quadro
e apagador.
● A aula terá a duração de 50 minutos.
● A aula será gravada (vídeo e audio).
● Após o fim da prova didática, a comissão poderá, a seu critério, arguir o candidato por até 15
minutos

Avaliação e divulgação dos resultados
As provas didáticas serão avaliadas pelos membros da comissão examinadora, considerando os
seguintes aspectos e pesos:
● domínio do tema sorteado (peso 4);
● estrutura coerente do plano de aula (peso 1);
● execução do plano de aula (peso 1);
● clareza e desenvoltura da exposição (peso 2);
● comunicação e uso de técnicas didáticas (peso 1);
● cumprimento do tempo de aula (peso 1).
Os resultados serão divulgados, tão logo estejam consolidados, no mural do CEEI e na página do
concurso na Internet.

Prova de Títulos
A prova de títulos seguirá fielmente a Resolução 04/2014 que rege este concurso. Destacam-se os
seguintes aspectos:
● Somente candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70 na prova didática participarão
da prova de títulos.
● Durante a prova, a comissão poderá exigir documentos que comprovem a veracidade ou
autenticidade de peças processuais entregues na inscrição.
● Não serão avaliadas as atividades e ou títulos acadêmicos em áreas diversas da especialidade
de conhecimento objeto do concurso.

Resultados Finais
A divulgação dos resultados seguirá a resolução mencionada e serão divulgados pelo DSC, bem como
no site do concurso.

