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Concurso Público  
Professor Adjunto 

 
Matéria - Didática, Metodologia de Ensino e Estágio s 

Supervisionados  
 
Programa das Provas: 

 

1- Currículo escolar e suas implicações no cotidiano da Educação Básica  

2- Formação e identidade profissional docente - contribuições da didática  

3- Didática e o estudo do cotidiano - articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão 

4- Planejamento e Projeto Político Pedagógico. 

5- Avaliação 

6- Planejamento e avaliação na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental  

7- Estágio supervisionado como espaço de formação docente 

8- Metodologias de ensino - implicações na construção do conhecimento 

9- A produção das infâncias na contemporaneidade 

10- Infância e escola: articulações entre Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental 

 

Observação : Além da Prova Escrita, Didática e de Pontuação de Títulos, haverá 

defesa de Projeto de Trabalho em uma das áreas de concentração do concurso, 

relacionando-o com as atividades fins da Universidade e considerando a produção 

intelectual do candidato. O projeto será desenvolvido na Instituição nos próximos três 

anos após o ingresso. 

 



CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  PONTOS 

1. Apresentação geral, estrutura e clareza dos objetivos do 

Plano de Trabalho (1,0) 

 

2. Compatibilidade e consistência do Plano de Trabalho 

com a área do concurso do candidato (3,0) 

 

3. Comprometimento do Plano de Trabalho com a área do 

concurso articulando Ensino, Pesquisa e Extensão (3,0) 

 

4. Viabilidade de execução do Plano de Trabalho (1,0)  

5. Coerência com a área do concurso e com a Política 

Institucional da Universidade – PPP e PDI (2,0) 

 

 

PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS 

I- GRAUS ACADÊMICOS (3 pontos) 

1.1. Pós-doutorado ou livre docência em Educação (1,0 pontos) 

1.2. Doutorado a partir do segundo título ( 0,5 pontos)  

1.2. Mestrado em Educação ou áreas afins (1,0 ponto) 

1.3. Especialização em Educação ou áreas afins (0,1 cada até 0,3 pontos) 

1.4. Outra Graduação em áreas afins (0,1 cada até 0,2 pontos) 

 

II- EXPERIÊNCIA DOCENTE (3 pontos) 

2.1. Docência na Educação Superior (0,3 pontos por ano, até 1,8 pontos) 

2.2. Docência na Educação Básica (0,3 pontos por ano, até 1,2 pontos) 

 

III- ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E EXTENSIONISTAS (2 

pontos, considerados os últimos 5 anos)  



3.1. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do concurso (0,3 pontos por publicação até 

0,3 pontos) 

3.2. Publicação de artigo científico (0,2 pontos por artigo até 0,8 pontos)  

3.3. Apresentação de trabalho em jornadas, congressos, seminários (0,1 ponto por atividade 

até 0,2 pontos) 

3.4 Publicação de trabalho completo em jornadas, congressos, seminários (0,1 ponto por 

atividade até 0,3 pontos) 

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

por participação até 0,2 pontos)  

3.6. Integrante de projeto de extensão (0,1 ponto por ano até 0,2 ponto) 

 

IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE (2,0 pontos, considerados os últimos 5 

anos) 

4.1. Coordenação ou organização de eventos (0,1 por evento até 0,2 pontos) 

4.2. Participação em grupo de pesquisa da área de Educação (0,1 ponto por ano até 0,3 

pontos) 

4.3. Atividade de assessoria e consultoria técnica (0,1 ponto por ano até 0,3 pontos) 

4.4. Participação em bancas acadêmicas (0,1 ponto por participação até 0,2 pontos) 

4.5. Orientações de trabalhos de graduação (0,1 por orientação concluída até 0,3 pontos) 

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

4.7. Gestão, Coordenação, Supervisão Pedagógica (0,1 por ano até 0,3)  

 

 

 


