
CONCURSO METODOLOGIA DA PESQUISA E POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
EDUCAÇÃO 

 

Anexo 1. 
 

PROGRAMA DAS PROVAS 
 

1.Ciência, Cultura e Educação; 

2. O Processo de Pesquisa na Modernidade e na Pós-Modernidade; 

3. Implicações éticas e políticas nos processos de pesquisa; 

4. Aproximações entre abordagens epistemológicas e metodológicas da pesquisa em 

Educação; 

5. Os processos de ensino e de aprendizagem pela pesquisa a partir dos cursos de graduação; 

6. Políticas públicas e legislação educacional no Brasil atual; 

7. A organização da educação brasileira: níveis, modalidades e responsabilidades do entes 

federados; 

8. Os organismos internacionais e a educação; 

9. A qualidade da educação e a gestão democrática na escola e no sistema educacional; 

10. As políticas de formação de professores e a valorização docente. 

 

Importante:  

Conforme este Edital, a Prova Escrita deverá ser cumprida no tempo máximo de 4 (quatro) 

horas e, segundo definição da Banca Examinadora, não poderá ser utilizado material de 

consulta para a realização da mesma. 

 

 

 

Anexo 2. 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 

I- GRAUS ACADÊMICOS (3,0 pontos) 
1.1. Mestrado em educação e áreas afins      1,5 

1.2. Especialização em Educação ou áreas afins (até 1,0 pontos) 

1.3. Outra Licenciatura (até 0,5 pontos) 

 
I- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE (3,0 pontos) 
2.1. Docência na Educação Superior (0,3 pontos por ano, até 1,5 pontos) 

2.2. Docência na Educação Básica (0,3 pontos por ano, até 1,5 pontos) 

 
III- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE (2,0 pontos, considerados os 
últimos 05 anos) 
3.1. Participação em grupo de pesquisa da área de Educação (0,1 pontos por ano até 0,4 

pontos) 

3.2. Atividade de assessoria e consultoria técnica (0,1 pontos por ano até 0,4 pontos) 

3.3. Participação em bancas acadêmicas (0,1 pontos por participação até 0,4 pontos) 

3.4. Orientações de trabalhos de graduação (0,1 pontos por orientação concluída até 0,4 

pontos) 



3.5. Orientações de trabalhos de pós-graduação (0,1 pontos por orientação concluída até 0,4 

pontos) 

 
IV- ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E 
EXTENSIONISTAS (2,0 pontos, considerados os últimos 05 anos) 
4.1. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do concurso (0,2 pontos por 

publicação até 0,4 pontos) 

4.2. Publicação de artigo científico (0,1 pontos por artigo até 0,4 pontos) 

4.3. Realização e/ou participação em projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão (0,1 

pontos por pesquisa, até 0,4 pontos) 

4.4. Apresentação de trabalho em jornadas, congressos, seminários (0,1 pontos por 

atividade até 0,2 pontos) 

4.5. Publicação de trabalho em jornadas, congressos, seminários (0,2 pontos por 

atividade até 0,4 pontos) 

4.6. Participação em curso de extensão com duração igual ou superior a 40 horas (0,1 pontos 

por participação até 0,2 pontos) 

 

 
Anexo 3. 
 

PARÂMETROS E PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 
 
Critério de Avaliação 
 

Pontos 

1) Apresentação geral, estrutura 

(introdução, desenvolvimento, conclusão e 

bibliografias) e clareza dos objetivos do 

Plano de Trabalho 

 

1,0 ponto 

 

2) Compatibilidade e consistência dos 

objetivos do Plano de Trabalho com a área 

do concurso do candidato e o período de 

estágio probatório (3 anos) 

3,0 pontos 

 

3) Comprometimento do Plano de Trabalho 

com a articulação entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

3,0 pontos 

 

4) Viabilidade de execução do Plano de 

Trabalho 

 

1,0 ponto 

 

5) Coerência com a Política Institucional da 

Universidade – PPP e PDI 

 

2,0 pontos 

 

Importante: a Proposta de Trabalho, a ser entregue na Prova Escrita, deverá ser redigida 

em, no máximo, 10 páginas, usando fonte Times New Roman 12, com espaçamento 1,5, 

tamanho A4 e margens de 2,5 cm.  

 
 

 


