EDITAL Nº 31, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
ANEXO 01
Programa das Provas:

Matéria(s): História Brasileira I (Colônia) e História Brasileira II (Império)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

O processo de formação territorial do Brasil Colonial;
Política e economia no Brasil Colonial;
A organização social do engenho e as práticas escravocratas no Brasil colônia
O primeiro Reinado e a formação do Estado nacional Brasileiro;
O Império Brasileiro no segundo reinado;
Política, sociedade e cultura no período regencial;

EDITAL Nº 31, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
ANEXO 02
TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS
Pontuação
PARÂMETROS
Individual
Total
1. Graus Acadêmicos (máximo de 3,0 pontos):
graduação e curso técnico a partir do segundo título em área afim;
0,6
aperfeiçoamento;
02
especialização;
0,4
)mestrado;
0,6
doutorado a partir do segundo título em área afim.
0,6
pós-doutorado;
0,6
Total no Item:
2. Experiência Docente (máximo de 3,0 pontos)
monitorias;
0,1 ponto
(0,05 por ano)
a.
na educação
básica;
0,8 pontos (0,3
por ano)
b.
na educação
profissional;
0,6 pontos
(0,30 por ano)
c.
) na educação
superior.
1,5 ponto
(0,50 por
semestre)
Total no Item:
3. Atividades Técnico-Científicas, Literárias, Artísticas e Extensionistas
(máximo de 2,0 pontos)
d.
participação
em congressos, seminários, jornadas ou similares
; 0,2 pontos
(0,05
cada)
e.
apresentação
de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras
; 0,4 pontos
coletivas ou similares
(0,05 cada)
f.
publicação de nível científico, exceto teses de mestrado ou doutorado; 1,2
pontos (artigos publicados em revistas científicas ou anais de eventos –
0,1 cada; organização de livros – 0,15 cada; co-autoria de livros – 0,3
cada; autoria de livros
– 0,6 cada)

mostrasg.individuais;

0,1 ponto

h. de extensão relacionadas com a área do processo seletivo
atividades

(0,05 cada)
; 0,1 ponto
(0,05 cada)

Total no Item:
4. Experiência Profissional Não-Docente (máximo de 2,0 pontos)
i.
experiência
administrativa ligada ao ensino;
0,5 pontos (0,1
cada)
j.
experiências
técnicas na área do processo seletivo;
0,5 pontos (0,1
cada)
estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo;
0,5
pontos (0,1
cada)

) outras, a critério da Comissão Examinadora.

0,5 pontos (0,1
cada)
Total no Item:
Total Geral:
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ANEXO 3
Planilha de Avaliação da Prova Didática
ITEM

VALOR

NOTA

PLANEJAMENTO
01. Plano de aula

10

02. Clareza nos objetivos da aula; apresentação de introdução e
fechamento do assunto

10

03. Adequação do conteúdo ao nível de ensino, objetivos e tema definido

10

04. Uso adequado de tempos e procedimentos

10

EXECUÇÃO
05. Desenvolvimento do conteúdo de forma objetiva, clara e seqüencial

10

06. Relação da teoria com a prática e/ou aspectos da realidade

10

07. Facilidade de expressão e comunicação, fluência e desembaraço

10

08. Desenvolvimento da aula de forma adequada em relação ao tempo e
recursos utilizados
09. Domínio do conteúdo apresentado

10

TOTAL

20
100

Nome do avaliador: ________________________________________________________
Assinatura do avaliador: ____________________________________________________

