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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO – A, CLASSE A, NÍVEL 1,
40 HORAS SEMANAIS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
ÁREA DO CONHECIMENTO: BIBLIOTECONOMIA

EDITAL N.º 03, DE 21 DE JANEIRO DE 2019
PROCESSO Nº 23116.011001/2018-15
Matéria(s)/Disciplina(s): Planejamento de Unidades e Serviços de Informação,
Desenvolvimento de Portais de Unidades e Serviços de Informação, Repositórios Digitais,
Marketing Aplicado à Unidades e Serviços de Informação, Análise de Softwares Aplicáveis à
Unidades e Serviços de Informação, Editoração: Impressa e Eletrônica.

ORIENTAÇÕES SOBRE PROVAS E EXAME DE TÍTULOS
O concurso abrangerá: Prova Escrita, de caráter eliminatório, com peso 5 (cinco);
Prova Didática, de caráter eliminatório, com peso 5 (cinco); Exame de Títulos, de caráter
classificatório, com peso 5 (cinco).
Ao longo da realização do concurso poderão haver alterações no Cronograma de
Atividades, devendo os candidatos acompanhar as atualizações publicadas na página da
PROGEP e do ICHI.
O não comparecimento do candidato a quaisquer das provas, na data e horário
indicados no Cronograma de Atividades, implicará a sua eliminação do concurso.

PROVA ESCRITA
A prova escrita iniciar-se-á imediatamente após o sorteio do ponto e terá duração de
4 (quatro) horas, não estando autorizada a consulta a qualquer tipo de material (impresso ou
digital).
Será sorteado 1 (um) ponto comum a todos os candidatos, com base na relação de
pontos já divulgada.
O julgamento da Prova Escrita dar-se-á em sessão pública, na data estabelecida pelo
Cronograma de Atividades, mediante a leitura da prova original pelo candidato para a banca
examinadora. A leitura da prova obedecerá a ordem de inscrição dos candidatos.
Após a leitura da Prova Escrita pelo último candidato, cada examinador finalizará sua
avaliação e a Presidente da Banca fará a leitura pública de todas as notas.
Somente serão classificados, em ordem decrescente de notas, para a Prova Didática,
os 10 (dez) primeiros candidatos com nota igual ou superior a 7 (sete).
Os candidatos reprovados no resultado preliminar da Prova Escrita e que desejarem
ingressar com recurso, deverão participar do sorteio do ponto da Prova Didática no mesmo
dia e hora fixados para todos os demais candidatos no Cronograma de Atividades e deverão
estar preparados para realizar, juntamente com os demais candidatos, nos termos do
cronograma, a Prova Didática, caso o resultado final da Prova Escrita, após o julgamento do
recurso, vier a reverter a nota que ensejaria a desclassificação. Caso o resultado final confirme
a nota desclassificatória, ficará vedada a participação do candidato na Prova Didática.

PROVA DIDÁTICA
No dia e horário estabelecido no Cronograma de Atividades, será sorteado 1 (um)
ponto comum a todos os candidatos.
No horário marcado para início da Prova Didática, os candidatos serão identificados e
terão suas presenças registradas em ata. Cada candidato procederá à realização da sua
prova, obedecendo a ordem de inscrição, conforme disposto no Cronograma de Atividades.
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Caso falte luz ou aconteça algum imprevisto na data/horário da Prova Didática, esta
deverá ser realizada independentemente das condições disponíveis.
A prova didática, em sessão pública, vedada aos demais candidatos do concurso,
constará de uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos e será gravada para efeito de
registro e avaliação.
Após a realização da Prova Didática pelo último candidato, cada examinador finalizará
sua avaliação e a Presidente da Banca fará a leitura pública de todas as notas.
Será considerado aprovado na Prova Didática o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 7 (sete).

EXAME DE TÍTULOS
O Exame de Títulos será realizado a partir do currículo documentado entregue pelo
candidato no momento da divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita, seguindo a
Tabela de Pontuação de Títulos publicada junto ao EDITAL Nº 03/2019 - Processo nº
23116.011001/2018-15.
O material destinado ao Exame de Títulos deverá ser composto por currículo impresso
e cópias simples dos comprovantes. A banca examinadora poderá solicitar os originais caso
ache necessário.
Os comprovantes deverão estar numerados e identificados em sequência de acordo
com a Tabela de Pontuação de Títulos.
Os candidatos aprovados na Prova Escrita e os candidatos reprovados que
formalizarem à banca sua intenção de recorrer do resultado, deverão entregar os documentos
referentes ao Exame de Títulos no prazo determinado no Cronograma de Atividades.
O Exame dos Títulos será realizado pela banca sob condição resolutória, sendo
tornado sem efeito caso o candidato seja eliminado na Prova Escrita ou Didática, após
julgamento de recursos interpostos e a divulgação dos resultados definitivos das respectivas
Provas.

Prof.ª Dr.ª Marcia Carvalho Rodrigues (Presidente)

Prof.ª Dr.ª Mariza Inês da Silva Pinheiro (Membro)

Prof.ª Dr.ª Eliana Maria dos Santos Bahia Jacintho (Membro)

Obs.: a via original encontra-se assinada.

