
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 

GERAIS 

 

EDITAL Nº 03, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
 

O REITOR do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – 

IFSULDEMINAS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização concedida pelo Decreto 

nº 7.312, de 22 de setembro de 2010 - DOU de 23.09.2010 atualizado pelo Decreto nº 8.529 de 29 de maio 

de 2014 – 30.05.2014,  e de acordo com as normas estabelecidas pelo Decreto nº. 6.944, de 21 de agosto de 

2009, publicado no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2009, e suas alterações, e pela Portaria nº. 

1.134, de 02 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 03 de dezembro de 2009, torna 

público a abertura das inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de 

cargos da carreira de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro de 

Pessoal Permanente do IFSULDEMINAS, sob o regime de que trata a lei nº. 8.112 de 11 de dezembro de 

1990, publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990, e suas respectivas alterações, para 

exercício nos Câmpus Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos e Poços de Caldas, cabendo 

aproveitamento para qualquer dos Câmpus do IFSULDEMINAS, de acordo com interesse da instituição. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e coordenado e executado pela Comissão Organizadora 

do Concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – 

IFSULDEMINAS, nomeada através de Portaria. 

1.2. O presente certame destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos de Professor do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, publicada no 

Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2012, para o IFSULDEMINAS, a fim de atuarem de acordo 

com o estabelecido no artigo 2º da Lei nº. 11.892/2008. 

1.3. Todos os horários referenciados neste Edital têm por base o horário oficial de Brasília.  

1.4. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 

1.5. As vagas oferecidas por este Concurso Público, bem como as habilitações mínima e específica e a carga 

horária referente a cada vaga, estão distribuídas por área e lotação, conforme o item 2 deste Edital. 

1.6. O Concurso Público será realizado em três fases: 

a) Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) Prova de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório; 

c) Prova de Títulos, de caráter classificatório. 

1.7. Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br, nos murais dos 

Câmpus Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos e Poços de Caldas, e da Reitoria do 

IFSULDEMINAS. 

 

2. DO QUADRO DE VAGAS E DA REMUNERAÇÃO 

 

CARGO VAGAS HABILITAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA* 

LOTAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

Engenharia 

Agrícola 

1 Bacharelado em 

Engenharia Agrícola ou 

Bacharelado em 

Agronomia ou Engenharia 

Agronômica ou 

Licenciatura em Ciências 

Agrícolas 

ou Ciências Agrárias. 

Especialização, mestrado ou 

doutorado em Engenharia 

Agrícola. 

Câmpus 

Inconfidentes 

40 HORAS 

(DE) 



Engenharia 

Agronômica I 

 

1 

Bacharelado em 

Agronomia ou Engenharia 

Agronômica ou 

Licenciatura em Ciências 

Agrárias 

Especialização, mestrado ou 

doutorado em 

Agronomia/Fitotecnia ou 

Agronomia/Produção 

Vegetal. 

Câmpus 

Inconfidentes 

40 HORAS 

(DE) 

Engenharia 

Agronômica II 

 

1 

Bacharelado em 

Agronomia ou Engenharia 

Agronômica ou 

Licenciatura em Ciências 

Agrárias 

Especialização, mestrado ou 

doutorado em 

Microbiologia ou 

Fitopatologia. 

Câmpus 

Machado 

40 HORAS 

(DE) 

Acionamentos 

Elétricos e 

Instalações 

Elétricas 

1 Graduação em Engenharia 

Elétrica, ou Engenharia 

Eletrônica ou Engenharia 

de Automação ou 

Engenharia de 

Computação 

Especialização, Mestrado ou 

Doutorado em Engenharia 

Elétrica ou Engenharia 

Eletrônica ou Engenharia de 

Automação ou Engenharia 

de Computação 

Câmpus 

Poços de 

Caldas 

40 HORAS 

(DE) 

 

Máquinas 

Elétricas e 

Eletromagnetis

mo 

 

 

 

 

1 

Graduação em Engenharia 

Elétrica ou Engenharia 

Eletrônica ou Engenharia 

de Automação ou 

Engenharia de 

Computação ou 

Engenharia de 

Telecomunicação 

Especialização, Mestrado ou 

Doutorado em Engenharia 

Elétrica ou Engenharia 

Eletrônica, Engenharia de 

Automação e Engenharia de 

Computação 

Câmpus 

Poços de 

Caldas 

40 HORAS 

(DE) 

Administração  

1 

Graduação em 

Administração ou 

Engenharia de Produção. 

 

Especialização, Mestrado ou 

Doutorado em 

Administração. 

Câmpus 

Poços de 

Caldas 

40 HORAS 

(DE) 

Ciências 

Humanas I 

1 Licenciatura em Ciências 

Sociais ou Sociologia 

Especialização, Mestrado ou 

Doutorado em Sociologia ou 

Educação. 

Câmpus 

Passos 

40 HORAS 

(DE) 

Informática 1 Graduação em Ciências 

da Computação ou 

Engenharia da 

Computação ou Sistemas 

de Informação 

Especialização, Mestrado ou 

Doutorado em Ciência da 

Computação ou Engenharia 

da Computação ou 

Matemática Computacional 

ou Sistemas de Informação 

ou Informática. 

Câmpus 

Passos 

40 HORAS 

(DE) 

Ciências 

Humanas II 

1 Licenciatura em Filosofia 

ou História, ou 

Sociologia. 

Especialização, Mestrado ou 

Doutorado em Filosofia ou 

Educação. 

 
 

Câmpus 

Muzambinho 

40 HORAS 

(DE) 

* Obs.: A Habilitação Específica não é pré-requisito, é somente pontuada na avaliação da Prova de Títulos. 

 

 

2.1. A remuneração é composta pelo Vencimento Básico e será acrescida do Auxílio-Alimentação: R$ 

373,00; e, quando for o caso, da Retribuição por Titulação – RT: Especialização, Mestrado ou Doutorado. 

2.2. O docente aprovado poderá ministrar disciplinas de áreas afins. 

 

 

 

 



QUADRO DE REMUNERAÇÃO – REGIME DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ESCOLARIDADE CLASSE/ 

NÍVEL  

VENC. BÁSICO RT TOTAL GERAL 

Graduação D1-1 R$ 4.014,00 ------------- R$ 4.014,00 

Especialização D1-1 R$ 4.014,00 R$ 616,83 R$ 4.630,83 

Mestrado D1-1 R$ 4.014,00 R$ 1.931,98 R$ 5.945,98 

Doutorado D1-1 R$ 4.014,00 R$ 4.625,50 R$ 8.639,50 

 
3. DO REGIME DE TRABALHO 

 

3.1. O Regime de Trabalho será de dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho em 2 (dois) turnos diários completos (que poderão ocorrer em turnos diurnos e/ou 

noturnos de acordo com os cursos ministrados e as necessidades da Instituição) e impedimento do exercício 

de outra atividade remunerada, pública ou privada de acordo com o artigo 20 da Lei nº. 12.772/2012. 

3.1.1. A acumulação de cargos somente será permitida àqueles casos estabelecidos na Constituição Federal, 

na Lei nº. 8.112/90 e Parecer AGU GQ nº. 145/98 não podendo o somatório da carga horária dos cargos 

acumulados ultrapassar 60 horas semanais, respeitada a compatibilidade de horários. Para os docentes em 

regime de dedicação exclusiva, é aplicável também os arts. 20 e 21, da Lei 12772/2012, bem como a 

Resolução IFSULDEMINAS  nº 54/2014. 

3.1.2. As horas referidas no item anterior serão distribuídas para atendimento às aulas dos cursos diurno e 

noturno e tanto em aulas teóricas como em aulas práticas. O docente poderá atuar, conforme a necessidade da 

Instituição, nos cursos Superiores e Técnicos nas modalidades Integrado, PROEJA, Programas de Formação 

Inicial e Continuada Subsequente, Concomitante, Desenvolvimento de aulas a serem utilizadas no Ensino a 

Distância (EaD) e atividade em gestão acadêmica conforme Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012. 

3.2. De acordo com as necessidades do Câmpus, a jornada de trabalho poderá ocorrer nos turnos matutino, 

vespertino e/ou noturno, inclusive aos sábados. 
 

4. DAS VAGAS DESTINADAS: 

4.1 ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ATENDIMENTO DIFERENCIADO 
4.1.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso 

VIII do Art. 37 da Constituição Federal e no Art. 37 do Decreto Federal n°. 3.298/99 é assegurado o direito 

de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições estejam compatíveis com a deficiência de 

que são portadoras. 

4.1.2  As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº. 3.298/99, 

particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 

horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida. 

4.1.3 Conforme o artigo 5º da Lei nº. 8.112/90, serão reservadas vagas para candidatos com deficiência que 

se submeterão, quando convocados para contratação, à perícia médica por perícia oficial, que terá decisão 

terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e a compatibilidade do grau de 

deficiência com o cargo. 

4.1.4 Caso haja a perícia, os candidatos deverão comparecer à mesma munidos de laudo médico e exames 

comprobatórios no prazo de validade (12 meses), que atestem a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID em vigor), conforme especificado no Decreto nº 3.298, de1999 e suas 

alterações, bem como à provável causa da deficiência. 

4.1.5 O não comparecimento à inspeção médica oficial, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos 

candidatos com deficiência. 

4.1.6 Na ausência de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 

4.1.7 No presente Concurso Público a disputa pelas vagas será por área de conhecimento (considerando-se 

área de conhecimento cada um dos cargos listados na tabela do item 2) disponibilizadas para os Câmpus  

Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos e Poços de Caldas. Para as áreas de conhecimento cujo 

número de vagas é inferior a 5 (cinco), não será possível a reserva imediata de vagas para candidatos com 



deficiência, uma vez que a reserva de uma única vaga já ultrapassaria o limite legal de 20%. 

4.1.7.1 Havendo a autorização de novas vagas, durante a validade do presente certame, aos candidatos 

portadores de deficiência será reservado 5% (cinco por cento) do total de vagas, conforme Decreto n.º 

3.298/99, alterado pelo Decreto n.º 5.296/2004. 

4.1.7.2 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá enviar laudo médico atestando a 

espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, até o dia 09 de abril de 2015, 

pessoalmente ou via SEDEX, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais/Comissão Organizadora do Concurso – IFSULDEMINAS – Estrada do Aeroporto, 1.730 - Jardim 

Aeroporto - 37550-000 - Pouso Alegre/MG . Os candidatos que preferirem enviar a documentação via postal, 

deverão encaminhar a postagem com aviso de recebimento (AR), no prazo máximo de postagem de 09 de 

abril de 2015. Os candidatos que não enviarem o laudo ou enviarem após o período estipulado terão seus 

requerimentos desconsiderados e não terão direito a concorrer às possíveis vagas de pessoas com deficiência. 

4.1.8 O candidato que necessitar de atendimento diferenciado para realizar a prova deverá indicá-lo no ato da 

inscrição (via internet) e encaminhar requerimento devidamente preenchido (ANEXO II), acompanhado do 

laudo médico (especialista na área) original e atual (últimos 12 meses), que comprove esta necessidade e 

contenha a numeração do CID referente à deficiência. 

4.1.9 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a aplicação das provas deverá levar um 

acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado e diferente do local onde a prova 

estiver sendo realizada. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, sem a presença do 

acompanhante, além de não ser dado nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova perdido 

com a amamentação. A ausência do acompanhante para a guarda da criança impossibilitará a candidata de 

realizar as provas. Para formalização da solicitação, a candidata deverá preencher o requerimento do 

ANEXO II.  O requerimento deverá ser entregue até o dia 09 de abril de 2015, para o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais/Comissão Organizadora do Concurso – 

IFSULDEMINAS – Estrada do Aeroporto, 1.730 - Jardim Aeroporto - 37550-000 - Pouso Alegre/MG  ou via 

SEDEX. As candidatas que preferirem enviar a documentação via postal, deverão encaminhar a postagem 

com  aviso de recebimento (AR), no prazo máximo de postagem de 09 de abril de 2015. Nesse caso, não é 

necessário enviar o laudo médico. 
4.1.11 O requerimento e/ou o laudo médico deverão ser entregues até o dia 09 de abril de 2015, conforme 

instruções do item 4.1.7 Os candidatos que preferirem enviar a documentação via postal, deverão encaminhar 

a postagem com aviso de recebimento (AR), no prazo máximo de postagem de 09 de abril de 2015. Os 

candidatos que não enviarem o laudo ou enviarem após o período estipulado terão seus requerimentos 

desconsiderados e não receberão atendimento diferenciado. 

4.1.9 O requerimento de atendimento diferenciado será atendido obedecendo-se à previsão legal e aos 

critérios de viabilidade e razoabilidade, não incluindo atendimento domiciliar, hospitalar ou transporte. 
4.2  AOS AUTODECLARADOS NEGROS 
4.2.1 No presente Concurso Público a disputa pelas vagas será por área de conhecimento (considerando-se 

área de conhecimento cada um dos cargos listados na tabela do item 2) disponibilizadas para os Câmpus  

Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos e Poços de Caldas. Tomando como base os dispositivos da 

Lei nº 12.990/14, para as áreas de conhecimento cujo número de vagas é inferior a 3 (três), não será possível 

a reserva imediata de vagas para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou 

raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uma vez que a reserva de uma única 

vaga já ultrapassaria o limite legal de 20%. 

4.2.2 Havendo a autorização de novas vagas, durante a validade do presente certame, aos candidatos 

autodeclarados pretos ou pardos será reservado 20% (vinte por cento) do total de vagas, conforme Lei n.º 

12.990/2014. 

4.2.3 Para concorrer às possíveis vagas reservadas a candidatos negros, conforme subitem anterior, no ato da 

inscrição no concurso público haverá essa opção para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 

conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

4.2.4. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse 

será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco 

décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco 

décimos). 

4.2.5. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver 

sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento 

administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 



sanções cabíveis. 

4.3 A reserva de vagas, tanto para pessoas com deficiência quanto para os autodeclarados pretos ou pardos, 

seguirá estritamente as determinações da legislação vigente. 

4.4. De acordo com os critérios de alternância e proporcionalidade, aplicando-se os dispositivos da legislação 

citada, com o surgimentos de novas vagas, elas serão distribuídas conforme tabela abaixo: 

 

Ordem de classificação Ordem de nomeação Tipo de vaga 

1º colocado na classificação geral do 

cargo 

1º Vaga de ampla concorrência 

2º colocado na classificação geral do 

cargo 

2º Vaga de ampla concorrência 

1º colocado dentre os classificados 

para 20% de vagas reservadas para os 

candidatos que se autodeclaram pretos 

ou pardos 

3º Vaga reservada para candidato que se 

autodeclarou preto ou pardo. 

3º colocado na classificação geral do 

cargo 

4º Vaga de ampla concorrência 

1º colocado dentre os classificados 

para 5% de vagas reservadas para 

pessoas com deficiência 

5º Vaga reservada para pessoa com 

deficiência. 

4º colocado na classificação geral do 

cargo 

6º Vaga de ampla concorrência 

5º colocado na classificação geral do 

cargo 

7º Vaga de ampla concorrência 

2º colocado dentre os classificados 

para 20% de vagas reservadas para os 

candidatos que se autodeclaram pretos 

ou pardos 

8º Vaga reservada para candidato que se 

autodeclarou preto ou pardo. 

 
5. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 

5.1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital será investido no cargo se atendidas, 

na data da investidura, as seguintes exigências: 

5.1.1. ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 

5.1.2. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, se de nacionalidade portuguesa, ser amparado pelo estatuto da 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do 

disposto no art. 13 do Decreto nº. 70.436/72, ou ainda, no caso de ter nacionalidade estrangeira, apresentar 

comprovante de permanência definitiva no Brasil; 

5.1.3. gozar dos direitos políticos; 

5.1.4. estar quite com as obrigações eleitorais; 

5.1.5. estar quite com as obrigações do Serviço Militar (para os candidatos do sexo masculino); 

5.1.6. possuir a titulação mínima exigida para o exercício do cargo; 

5.1.7. ter idade mínima de 18 anos; 

5.1.8. apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio; 

5.1.9. ter aptidão, conforme artigo 5º, inciso VI, da lei nº. 8.112/90 e Decreto nº. 6.944/09 e suas alterações, 

que será averiguada em exame médico admissional, para o qual se exigirá exames laboratoriais e 

complementares às expensas do candidato, cuja relação será oportunamente fornecida.   

5.2. A acumulação de cargos somente será permitida àqueles casos estabelecidos na Constituição Federal, na 

Lei nº. 8.112/90 e Parecer AGU GQ nº. 145/98, não podendo o somatório da carga horária dos cargos 

acumulados ultrapassar 60 horas semanais, respeitada a compatibilidade de horários. Para os docentes em 

regime de dedicação exclusiva, é aplicável também os arts. 20 e 21, da Lei 12772/2012, bem como a 

Resolução IFSULDEMINAS  nº 54/2014. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 



6.1. As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico do 

IFSULDEMINAS: www.ifsuldeminas.edu.br, no período de 12 de março de 2015 até às 23h59 do dia 09 de 

abril de 2015. Após esse período, o sistema travará automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições. 

6.2. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 e será paga por intermédio de GRU (Guia de Recolhimento 

da União), exclusivamente em caixas eletrônicos ou agências bancárias do Banco do Brasil, 

impreterivelmente, até o dia 10 de abril de 2015. 

6.3. Para efetivar a inscrição o candidato deverá: 

6.3.1. acessar o endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br;  

6.3.2. preencher integralmente e corretamente a ficha de inscrição; 

6.3.3. imprimir a GRU e efetuar o pagamento. 

6.3.4. Não será aceito pagamento de GRU emitida em site diferente daquele descrito no item 6.3.1., sob pena 

de eliminação e anulação da inscrição. 

6.3.5. ATENÇÃO: O pagamento deve ser realizado utilizando o mesmo CPF com que foi feita a inscrição, 

mesmo que a conta utilizada não seja a do candidato. O pagamento da inscrição com CPF diferente do 

candidato acarretará em anulação de sua inscrição e em sua eliminação do concurso. 

6.4. Todas as etapas de inscrição do Concurso Público deverão estar rigorosamente cumpridas até o último 

dia de inscrição, sendo que o pagamento da GRU poderá ser feito até o fim do expediente bancário do 

primeiro dia útil posterior ao último dia de inscrição. 

6.4.1. Em hipótese alguma será homologada a inscrição de candidatos que efetuarem o pagamento em data 

posterior ao vencimento da GRU. 

6.5. A inscrição do candidato somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de 

inscrição. A homologação das inscrições será publicada no dia 30 de abril de 2015.  

6.5.1 O candidato deverá emitir o comprovante definitivo de inscrição através do endereço eletrônico:  

www.ifsuldeminas.edu.br, a partir do dia 30 de abril de 2015. 

6.6. As solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 6.2, 

não serão acatadas. 

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, restituição do valor da taxa de inscrição. 

6.8. O IFSULDEMINAS não se responsabiliza pela solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

6.9. É de exclusiva responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais exigidos no ato de 

inscrição, sob as penas da lei, pois fica subentendido que, no referido ato, o mesmo tenha o conhecimento 

pleno do presente Edital e a ciência de que preenche todos os requisitos.  

6.10. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 

Edital, sendo, portanto, considerado(a) inscrito(a) neste Concurso Público somente o candidato(a) que 

cumprir todas as instruções descritas neste item. 

6.11. Cada candidato poderá efetuar apenas uma única inscrição e seus dados cadastrais ficarão 

condicionados ao seu número de CPF. Caso o candidato queira alterar, cancelar ou efetuar uma nova 

inscrição deverá entrar em contato com a Comissão Organizadora do Concurso até o dia 09 de abril de 2015. 

Após essa data, não haverá qualquer tipo de alteração na opção de cargo do candidato. 

 

7. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 

7.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que se declarar 

impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa e comprovar tal situação, conforme o Decreto n° 6.593, de 

02 de outubro de 2008 (DOU – 03/10/2008).  

7.2. O candidato interessado em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá enquadrar-se, 

no mínimo, em um dos seguintes pré-requisitos:  

a) estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);  

b) ser membro de família de baixa renda nos termos do Decreto n° 6.135, de 26 de junho de 2007 (DOU – 

27/05/2007), ou seja, ter renda per capita familiar mensal de até meio salário-mínimo ou renda familiar 

mensal de até três salários mínimos.  

7.2.1. Considera-se a renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da 

família. 

7.3. O candidato que se enquadrar nos critérios estabelecidos no subitem 7.2 deverá solicitar a isenção 

marcando o campo correspondente no momento da inscrição para o certame, disponível no endereço 

eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br/~concurso. O candidato deverá informar o seu próprio Número de 



Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico. O NIS é pessoal e intransferível; portanto, o candidato 

que informar o NIS de outra pessoa, terá o seu pedido de isenção indeferido. 

7.3.1. Caso o candidato não possua o NIS, deverá procurar o Setor de Serviço Social da Prefeitura de sua 

cidade. 

7.3.1.1. O candidato que tiver se cadastrado recentemente no NIS (nos últimos 45 dias), deverá entregar 

pessoalmente ou via postal – SEDEX – a cópia do comprovante de inscrição atualizado (Folha Resumo do 

Cadastro Único) do NIS (declaração relativa ao mês da inscrição do candidato emitida pelo órgão gestor do 

Programa Bolsa Família), à Comissão Organizadora do Concurso do IFSULDEMINAS: Estrada Municipal 

do Aeroporto, 1730, Jardim Aeroporto, Pouso Alegre–MG, CEP 37.550-000. 

7.4. O período para a solicitação de isenção se inicia no dia 12 de março e termina às 23h59 do dia 19 de 

março de 2015, sendo que, no caso de envio postal, será observada a data da postagem nos Correios. 

7.5. Será gerado um comprovante de solicitação de isenção da taxa de inscrição, constando o nº do 

requerimento de inscrição e os dados fornecidos pelo candidato. É de inteira responsabilidade do candidato 

imprimir e guardar o comprovante de solicitação de isenção da taxa de inscrição para futura conferência, 

caso haja necessidade. 

7.6. O IFSULDEMINAS consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações 

prestadas pelo candidato, sendo que cada pedido será analisado e julgado por esse órgão. 

7.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos ou indeferidos será divulgada até o dia 25 de março de 2015, 

no endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br. 

7.8. Não haverá recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

7.9. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

Parágrafo Único do artigo 10 do Decreto n° 83.936, de 06 de setembro de 1979. 

7.10. Não será aceita a solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax ou correio 

eletrônico. 

7.11. Não será concedida a isenção, caso haja descumprimento de quaisquer etapas fixadas 

7.12. Os candidatos, cujas solicitações tiverem sido indeferidas, para poderem participar do certame, deverão 

gerar a GRU e efetuar o seu respectivo pagamento até a data estabelecida no subitem 6.2 deste Edital: 10 de 

abril de 2015. 

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 

8.1. A partir do dia 30 de abril de 2015, no endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br estará disponível a 

lista de candidatos com as inscrições deferidas. 

8.2. A partir do dia 30 de abril de 2015, no endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br estará disponível o 

comprovante definitivo de inscrição e o candidato poderá consultar o status de sua inscrição, a data, o 

horário e o local da realização da Prova Escrita. 

8.3. O candidato que não obtiver a confirmação de deferimento de sua inscrição via internet, na listagem de 

inscritos, deverá encaminhar e-mail para concurso@ifsuldeminas.edu.br ou procurar a Comissão 

Organizadora do Concurso, até o dia 06 de maio de 2015 às 17 horas, para ambas opções, na Diretoria de 

Ingresso do IFSULDEMINAS, no seguinte endereço: Avenida Vicente Simões, 1111, Bairro Ceasa, Pouso 

Alegre–MG, Telefone: (35) 3449 6150. Sob pena de eliminação e de não ter acesso ao local das provas e a 

sua realização. 

 

9. DA ESTRUTURA DO CONCURSO PÚBLICO 
 

9.1. O Concurso Público constará de 3 (três) fases, sendo: 

Fases Provas 
Pontuação  

Máxima 

Pontuação Mínima 

p/ classificação 
Natureza Peso 

1ª Fase 

Prova Escrita 
Discursiva 100 pontos 60 pontos* 

Classificatória e 

Eliminatória 
2 

2ª Fase 

Prova Prática 

Desempenho  

Didático-pedagógico 
100 pontos 60 pontos 

Classificatória e 

Eliminatória 
3 

3ª Fase 

Pontuação de 

Títulos 

Prova de Títulos  100 pontos Zero Classificatória  1 

*Obs.: Somente serão classificados para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, os candidatos que 



obtiverem a média igual ou maior de 60 pontos na Prova Escrita, dentro do limite de 8 candidatos para cada 

cargo, respeitando-se o empate de pontos na última posição. 

 

10. DA PROVA ESCRITA 

 

10.1. A Prova Escrita será aplicada no dia 10 de maio de 2015, na cidade de Pouso Alegre-MG e terá duração 

de 4 (quatro) horas. Em nenhuma hipótese será permitida a realização das provas em outra cidade. 

10.1.1. O candidato deverá se apresentar para a Prova Escrita munido de documento oficial de identificação 

com foto.  

10.1.1.1. Serão considerados documentos oficiais de identificação com foto: as carteiras, cédulas ou 

documentos de identidade expedidos por órgãos públicos autorizados; Carteira Nacional de Habilitação-

CNH (com foto); carteiras expedidas por ordens ou conselhos criados por lei federal ou controladores do 

exercício profissional, desde que contenham o número de identidade que lhes deu origem e a impressão 

digital. A Carteira de Estrangeiro ou Passaporte Visado são documentos válidos para candidato estrangeiro.  

10.2. O local e os horários de realização das provas serão divulgados no site www.ifsuldeminas.edu.br, no 

dia 30 de abril de 2015. 

10.3. A Prova Escrita será elaborada por banca avaliadora e constará de 2 (duas) questões discursivas, sobre 

2 (dois) temas sorteados, sendo uma questão para cada tema, podendo ser subdivididas em dois ou mais 

enunciados. O sorteio dos 2 (dois) temas será realizado no ato de realização da Prova Escrita. A prova terá o 

valor de 100 (cem) pontos, com peso 2 (dois). Os temas a serem sorteados constam no ANEXO III deste 

edital.  

10.4. Sorteados os 2 (dois) temas, o candidato terá 1 (uma) hora para consulta livre no local (somente 

material impresso, tais como livros, apostilas, anotações pessoais, etc, não sendo permitido a utilização de 

recursos eletrônicos), sendo que as anotações da consulta livre não podem ser utilizadas durante a prova 

escrita e nem o material utilizado para consulta. 

10.4.1. Caso o candidato não tenha levado material para consulta ou optar por não fazê-la, ele deverá 

permanecer em sala, aguardando a entrega do caderno de provas. 

10.5. Os candidatos receberão o caderno com todas as questões referentes aos temas do ANEXO III somente 

após o término do tempo de consulta livre no local e guardados todos os materiais utilizados para consulta. 

Os candidatos deverão resolver apenas as 2 (duas) questões referentes aos 2 (dois) temas sorteados. 

10.5.1. Após o período de consulta livre no local, não será permitida a consulta a quaisquer objetos a seguir 

discriminados: livros e artigos científicos, calculadora de qualquer tipo (inclusive em relógio), aparelhos 

celulares ou similares, aparelhos de radiotransmissão ou similares, notebook, gravador, salvo definido pela 

Comissão Organizadora do Concurso  e informado por ocasião da divulgação do local de prova no endereço 

eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br. Recomenda-se, portanto, ao candidato, portar somente o material 

estritamente necessário à realização da prova. 

10.6. A Prova Escrita tem o objetivo de avaliar o conteúdo – conhecimento do tema, a capacidade de 

expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. 

10.6.1. Em se tratando de cargo com exigência de formação em língua estrangeira/língua brasileira de sinais 

(LIBRAS), as questões poderão ser elaboradas e respondidas na referida língua, a critério da banca 

examinadora.  

10.7. A Prova Escrita deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, confeccionada em material transparente, não sendo permitida a 

interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado 

atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, se houver necessidade, o candidato será 

acompanhado por um agente da Comissão Organizadora do Concurso devidamente treinado, para o qual 

deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

10.8. Os temas listados para sorteio da Prova Escrita versarão sobre assuntos específicos de cada 

disciplina/área, definidos no ANEXO III deste Edital.  

10.9. As questões serão avaliadas de acordo com os critérios a seguir: 

10.9.1. Desenvolvimento pertinente e aprofundado do tema sorteado; 

10.9.2. Originalidade; 

10.9.3. Organização de ideias; 

10.9.4. Sequência lógica; 

10.9.5. Abrangência; 

10.9.6. Emprego da Língua Portuguesa em sua modalidade culta. 

10.9.7. No ANEXO IV encontra-se o sistema de avaliação com os critérios da Prova Escrita.  



10.10. O não desenvolvimento dos temas sorteados ou a inexistência de texto, acarretará na eliminação do 

candidato. 

10.11. Para cada área de conhecimento, será constituída banca examinadora composta de (03) três membros,  

designados por meio de Portaria da Diretoria de Ingresso do IFSULDEMINAS. 

10.12. Os nomes dos membros da banca examinadora serão divulgados a partir do dia 06 de maio de 2015, 

no endereço eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br. A estes caberá a elaboração das questões da Prova Escrita, 

com base nos temas propostos no ANEXO III, a avaliação da Prova Escrita, da Prova de Títulos e da Prova 

de Desempenho Didático-pedagógico. 

10.13. Cada questão valerá 100 (cem) pontos, sendo feita média aritmética da pontuação atribuída pelos três 

membros da banca examinadora. A pontuação final da Prova Escrita será o resultado da média aritmética das 

três questões. 

10.14. No dia da realização da prova escrita os portões dos prédios onde ocorrerá a avaliação serão abertos às 

07h e fechados às 08h para o caso de provas no turno da manhã; e abertos às 12h e fechados às 13h no caso 

de provas no turno da tarde (horário de Brasília). Não será permitida a entrada do candidato ao local da prova 

após os horários supracitados, ficando automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10.15. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência 

mínima de 30 minutos do horário do início da prova, munido de documento oficial de identificação com foto 

(original) conforme descrito no item 10.1.1.1. e do comprovante definitivo de inscrição ou comprovante de 

pagamento (GRU). 

10.16. O candidato que chegar após o horário de início da prova não poderá realizá-la e estará 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10.17. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de aplicação das provas sem 

autorização e sem acompanhamento da fiscalização. 

10.18. Para assegurar a lisura do processo seletivo, somente será permitida a saída dos candidatos a partir de 

uma hora e meia do início da prova (respeitado o horário de Brasília), sendo que os dois últimos candidatos 

só poderão deixar a sala ao mesmo tempo e após assinarem a Ata de realização das provas. 

10.19. Será eliminado do certame o candidato que não atingir o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total 

de pontos da Prova Escrita. 

10.20. A identificação do candidato na Prova Escrita será feita por meio de um código de segurança, afixado 

na folha de resposta do candidato. Será desclassificado o candidato que assinar ou utilizar qualquer outra 

forma de identificação na folha de resposta. 

10.21.O resultado da Prova Escrita será divulgado a partir do dia 26 de maio de 2015 no endereço eletrônico: 

www.ifsuldeminas.edu.br, conforme consta no cronograma (ANEXO I). 

 

11. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 

11.1. Somente serão classificados para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, os candidatos que 

obtiverem a média igual ou maior de 60 pontos na Prova Escrita, dentro do limite de 8 candidatos para cada 

cargo, respeitando-se o empate de pontos na última posição. 

11.2. A Prova de Desempenho Didático-Pedagógico terá o valor de 100 (cem) pontos, com peso 3 (três), 

sendo avaliada e pontuada pela banca examinadora, de acordo com os critérios de avaliação (ANEXO VI). 

11.3.  O calendário da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, no qual constará as datas, os horários e o 

local do sorteio do ponto, bem como as datas, os horários e o local de realização das provas, será divulgado 

no endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br, a partir do dia 02 de junho de 2015. 

11.4. Todos os candidatos deverão comparecer no ato do sorteio do tema e da ordem de apresentação da 

Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, sob pena de desclassificação do certame. O candidato poderá 

ser representado por terceiros mediante apresentação de procuração assinada pelo candidato e devidamente 

reconhecida em cartório. 

11.5. O sorteio do tema para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico e da ordem de apresentação será 

realizado 24 (vinte e quatro) horas antes do acontecimento dela. Caso seja necessário mais de um dia de 

apresentação da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, haverá um novo sorteio de tema, respeitando-

se as 24 horas entre o sorteio e as apresentações. O ponto sorteado deverá ser excluído dos demais sorteios, 

não podendo um mesmo tema ser sorteado mais de uma vez. Serão realizados quantos sorteios forem 

necessários. 

11.5.1. Os documentos referentes à Prova de Títulos deverão ser entregues no ato do sorteio do tema para a 

Prova de Desempenho-Didático, de acordo com as regras estabelecidas no item 12. 

11.6. A Comissão Organizadora do Concurso sorteará o tema a ser apresentado a partir de uma lista de temas, 



de acordo com o ANEXO III e será único para todos os candidatos da mesma área de conhecimento.  Os 

temas sorteados para a Prova Escrita não poderão ser sorteados na Prova de Desempenho Didático-

Pedagógico. 

11.7. A Prova de Desempenho Didático-pedagógico consistirá em uma aula de 45 (quarenta e cinco) minutos, 

de acordo com os seguintes dispositivos: 

a) Preleção sobre tema sorteado em 35 (trinta e cinco) minutos; 

b) Arguição de 10 (dez) minutos ao candidato referente ao tema sorteado. O tempo de arguição por parte da 

banca avaliadora poderá variar para mais ou para menos que o tempo estipulado, de acordo com os 

questionamentos da banca. A arguição é facultativa.  

c)  Em se tratando de cargo com exigência de formação em língua estrangeira/língua brasileira de sinais 

(LIBRAS), a aula ministrada na prova de Desempenho Didático-Pedagógico poderá ser ministrada em língua 

estrangeira/língua brasileira de sinais (LIBRAS) relativa à vaga a que concorrem os candidatos, a critério da 

banca examinadora, que também poderá arguir os candidatos na referida língua. 

11.8. A Prova de Desempenho Didático-Pedagógico será ministrada pelo candidato perante a Banca 

Examinadora, que será composta, preferencialmente, por três professores da área de conhecimento referente 

à área da vaga oferecida. 

11.9. Na Prova de Desempenho Didático-Pedagógico o candidato será avaliado em sete itens, a saber: 

11.9.1. plano de Aula devidamente assinado; 

11.9.2. introdução; 

11.9.3. conteúdo; 

11.9.4. procedimentos; 

11.9.5. recursos; 

11.9.6. finalização; 

11.9.7. avaliação. 

11.10. No ANEXO VI encontra-se o sistema de avaliação da Prova de Desempenho Didático-pedagógico 

com seus respectivos critérios.  

11.11. A Prova de Desempenho Didático-pedagógico será gravada em áudio e vídeo para efeito de registro e 

avaliação, sendo permitida somente a presença do candidato, da banca e de um servidor que fará a filmagem. 

11.12. Todos os candidatos deverão entregar o plano de aula em 3 (três) vias, à Comissão Organizadora do 

Concurso, antes do início da primeira apresentação. 

11.13. O candidato deverá se apresentar para a Prova de Desempenho Didático-pedagógico munido de 

documento oficial de identificação com foto.  

11.13.1. Serão considerados documentos oficiais de identificação com foto aqueles constantes no item 

10.1.1.1. 

11.14. A prova de desempenho didático (que visa demonstrar a capacidade didática dos candidatos em expor 

seus conhecimentos de forma clara e organizada) consistirá em uma apresentação oral, sendo permitida a 

utilização de material didático, exceto os mencionados no item 11.15. O IFSULDEMINAS disponibilizará 

aos candidatos quadro branco ou verde, pincel ou giz e apagador.   

11.15. Não será permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (datashow, computador, reprodutor 

de áudio), retroprojetores ou projetores de slides e outros recursos didáticos eletrônicos. 

11.16. Os recursos didático-pedagógicos de que o candidato pretenda fazer uso durante a aula, que não se 

enquadrem no subitem 11.15. deverão ser por ele mesmo providenciados, sob sua responsabilidade. 

11.17. A pontuação final da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico será o resultado da média aritmética 

da pontuação atribuída pelos membros da banca examinadora. 

11.18. Será eliminado do Concurso Público o candidato que não alcançar, no mínimo, 60% (sessenta por 

cento) do total de pontos na Prova de Desempenho Didático-Pedagógico. 

 

12. DA PROVA DE TÍTULOS 

 

12.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, valerá 100 (cem) pontos e terá peso 1 (um). 

12.2. Os títulos serão entregues pelos candidatos à Comissão Organizadora do Concurso, no ato do sorteio do 

tema e da ordem de apresentação da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, no local e horários a serem 

divulgados no endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br. 

12.3. O candidato deverá entregar os documentos pessoais, abaixo discriminados, assim como a 

documentação comprobatória para a Prova de Títulos em folhas modelo A4, encadernados com espiral e 

capa transparente na seguinte ordem: 
a) Documentos Pessoais do candidato (cópias); Identidade e CPF; 



b) Titulação Acadêmica (especialização, mestrado ou doutorado) (cópia autenticada); 

c) Comprovantes de Atuação Docente (carteira de trabalho ou declarações originais/autenticadas em cartório 

acrescida de contrato de trabalho ou contracheque, informando tempo de atuação docente). 

12.4. A titulação acadêmica deverá ser entregue exclusivamente em cópias autenticadas em cartório. 

12.5. Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local estipulados 

neste Edital. 
12.6. A Banca Avaliadora fará a avaliação da documentação comprobatória dos títulos somente dos 

candidatos que obtiveram a pontuação mínima na Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, conforme 

item 11.18.  

12.7. Os títulos apresentados serão considerados uma única vez, mesmo que o candidato tenha formação 

múltipla. 

12.8. Caso o candidato ainda não possua diploma, deverá apresentar atestado ou declaração, fotocópia 

autenticada em cartório ou fotocópia acompanhada do original, em que conste que o curso é reconhecido 

pela CAPES/MEC, que o candidato cumpriu todos os requisitos para a outorga do grau e que o diploma se 

encontra em fase de confecção e/ou registro. Se no momento da análise dos documentos da Prova de Títulos, 

a defesa de dissertação/tese tiver ocorrido há mais de um ano, o candidato deverá apresentar o diploma ou 

nova declaração/atestado.  

12.9. A Comissão Organizadora do Concurso, em caso de dúvidas, rasuras ou falha de fotocópia autenticada 

por cartório, solicitará para confronto o seu original, não podendo o candidato se recusar a exibi-lo, sob pena 

de não ser considerado tal documento na avaliação do título. 

12.9.1. Caso ocorra a hipótese prevista no subitem anterior, o candidato terá o prazo de 24 horas para a 

apresentação do respectivo original.    

12.10. Os diplomas e/ou certificados em língua estrangeira somente serão válidos se acompanhados de 

tradução feita por Tradutor Juramentado. 

12.11. Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax ou via correio eletrônico. 

12.12. Os quadros de avaliação de títulos com a quantidade máxima, os valores a serem atribuídos por título 

específico e de área afim estão disponíveis no ANEXO V.  

12.13. Caso o candidato possua mais de um dos títulos descritos no quadro do ANEXO V, será considerado 

apenas o título de maior pontuação. A Licenciatura e a experiência comprovada deverão ser somadas ao 

título de maior pontuação.  

12.14. A titulação em área específica é definida pela necessidade da disciplina/área e será identificada no 

Quadro de Vagas (item 2) deste edital. 

12.15. Para a comprovação da pontuação obtida de acordo com o item 8 do Quadro de Títulos (ANEXO 

V), informados no ato de inscrição, será necessário a comprovação da experiência profissional, apresentando 

a seguinte documentação: 

a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada:  

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a página de identificação do trabalhador 

e a página que conste o registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) ou  

declaração do empregador constando o tempo de efetivo exercício na docência ou que comprove a atividade 

profissional na área específica do cargo pretendido, acrescida do contrato de trabalho ou contracheque. 

b) para exercício de atividade/instituição pública:  

declaração/certidão de tempo de serviço que informe o período (com início e fim, se for o caso) ou que 

comprove a atividade profissional na área específica do cargo pretendido. 

c) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo:  

contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo (RPA), acrescido de declaração do 

contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) constando o tempo de efetivo exercício na 

docência ou que comprove a atividade profissional na área específica do cargo pretendido. 

12.16.  Caso haja dúvidas quanto à veracidade ou informações insuficientes de título apresentado, a banca 

examinadora o desconsiderará. 

12.17.Não será aceito comprovante de estágio, monitoria e tutoria. 

 

13.  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

 

13.1. O total dos pontos obtidos pelos candidatos será dado pela soma dos pontos das três provas, 

considerando-se os seguintes pesos: 

a) Prova Escrita: peso 02 (dois); 

b) Prova de Desempenho Didático: peso 03 (três); 



c) Prova de Títulos: peso 01 (um). 

13.2. O Total de pontos do candidato será obtido através da seguinte fórmula: 

TP= (PE*2)+(PDD*3)+PT 

Legenda: TP = Total de Pontos; PE = Prova Escrita; PDD = Prova de Desempenho Didático; PT = Prova 

de Títulos; + indica Soma; * indica multiplicação 

13.3. A classificação final do Concurso Público será feita na ordem decrescente do total dos pontos obtidos 

pelos candidatos, observados os pontos mínimos exigidos para habilitação e demais normas previstas e 

constantes deste Edital. 

13.4. No caso de igualdade entre os candidatos no total de pontos para fins de classificação final, o 

desempate será feito sucessivamente, ao candidato que: 

1º) Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, 

conforme o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10.741, de 1º/10/2003 – Estatuto do Idoso.  

2º) Obtiver maior número de pontos na Prova de Desempenho Didático; 

3º) Obtiver maior número de pontos na Prova Escrita; 

4º) Possuir o título de maior número de pontos da Prova de Títulos; 

5°) Possuir idade mais elevada; 

6°) Ter participado como jurado (Art. 440 do Código de Processo Penal). 

7°) Persistindo o empate, será realizado sorteio público.  

13.5. A classificação final do Concurso Público será publicada no endereço eletrônico: 

www.ifsuldeminas.edu.br  e apresentará apenas os candidatos aprovados por cargo, em ordem decrescente 

de pontos. 

13.6. O resultado final do Concurso Público, com relação dos candidatos aprovados, por ordem de 

classificação, será homologado pelo Reitor da Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul 

de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço 

eletrônico www.ifsuldeminas.edu.br, observado o disposto no Art. 16 do Decreto nº. 6.944/2009, que 

dispõe que, os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do 

referido Decreto, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados e eliminados 

no concurso público. 

13.6.1. O resultado final do concurso será publicado em três listas, contendo, a primeira, a pontuação de 

todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e dos candidatos que se autodeclararam 

pretos ou pardos; a segunda, somente a pontuação dos candidatos com deficiência e a terceira, somente a 

pontuação dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos. 

 

14. DOS RECURSOS 

 

14.1. Facultar-se-á ao candidato dirigir-se à Comissão Organizadora do Concurso, no prazo de 24 horas a 

contar da publicação dos resultados, das 8h às 12h e das 14h às 16h30 (exceto sábados, domingos e feriados), 

mediante requerimento devidamente fundamentado e protocolado na Diretoria de Ingresso do 

IFSULDEMINAS, localizado a Avenida Vicente Simões, 1111, Bairro Ceasa, Pouso Alegre/MG, 

apresentando recurso contra quaisquer dos resultados do presente certame (Inscrição de pessoas com 

deficiência, Homologação das Inscrições, Prova Escrita, Resultados da Prova Escrita, Resultados da Prova de 

Desempenho Didático-Pedagógico e Prova de Títulos). Os recursos também poderão ser encaminhados via e-

mail, para a Comissão Organizadora no seguinte endereço: concurso@ifsuldeminas.edu.br, com a 

fundamentação e demais documentações que o candidato julgar procedente, assinadas pelo candidato em 

formato .PDF. Neste último caso a comissão se exime de qualquer responsabilidade quanto à falhas ocorridas 

na internet, no sistema de gerenciamento de e-mail e na manutenção da formatação no ato de abertura dos 

arquivos. 

14.1.1. O candidato poderá obter vistas às fichas de correção da Prova Escrita e da Prova de Desempenho 

Didático-Pedagógico, até as 17h do dia em que forem divulgados os resultados das respectivas provas, desde 

que apresente requerimento assinado e entregue pessoalmente ou por e-mail, conforme instruções do item 

14.1. 

14.1.2. Não há modelo específico de recurso, o candidato deverá redigir o seu questionamento com a devida 

fundamentação e apresentar pessoalmente ou via e-mail, conforme item 14.1. 

14.1.3. Será aceito apenas um único recurso para cada situação, observando-se o prazo para tal, devendo este 

conter toda argumentação que o candidato pretenda apresentar. 

14.2. Serão indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido e dos moldes 

expressos nos subitens anteriores, assim como os que desrespeitem a banca examinadora ou a comissão 



organizadora do concurso. 

14.3. Os recursos, uma vez analisados pela Comissão Organizadora do Concurso e/ou respectivos membros 

das bancas avaliadoras, receberão decisão terminativa e serão divulgados nas datas estipuladas no ANEXO I 

deste Edital, constituindo-se em única e última instância. Portanto, não serão permitidos, em hipótese 

alguma, pedidos de revisão de recursos e recursos de recursos.  

14.4. Havendo alteração de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, haverá nova e 

definitiva publicação dos resultados no endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br 

14.5. Contra o resultado final do Concurso Público não caberá recurso. 
 

15. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 

 

15.1. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do 

resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, conforme 

artigo 12 da Lei nº. 8.112/90 e inciso III, artigo 37 da CF/88. 

 

16. DA NOMEAÇÃO 

 

16.1. A nomeação do candidato aprovado far-se-á com observância da ordem classificatória publicada no 

Diário Oficial da União, de acordo com a conveniência e necessidade do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS). 

16.2. Após a nomeação, o candidato deverá realizar todos os exames médicos pré admissionais, devendo 

apresentar os exames clínicos e laboratoriais solicitados, os quais correrão as suas expensas. Caso o 

candidato seja considerado INAPTO para as atividades relacionadas ao cargo, por ocasião dos exames 

médicos pré admissionais, não poderá ser admitido e a sua nomeação será tornada sem efeito. 

16.3. O candidato nomeado será convocado para posse, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados da publicação do ato de sua nomeação. 

16.4. Na data da nomeação o candidato deverá possuir a escolaridade e requisitos exigidos no item 2 deste 

Edital para a respectiva vaga para a qual está concorrendo, sob pena de, em não a possuindo, ser tornada sem 

efeito a nomeação. 

 

17. DA POSSE 

 

17.1. O candidato aprovado no Concurso Público somente poderá tomar posse após exame médico pré-

admissional, no qual for julgado apto física e mentalmente, bem como mediante a apresentação de toda a 

documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos previstos neste Edital. 

17.2. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo estabelecido no subitem 

16.3, bem como se o candidato não atender aos requisitos deste Edital. 

17.3. Os documentos comprobatórios das condições exigidas deverão ser entregues até a data da posse, em 

fotocópias acompanhadas dos originais. 

17.4. O candidato aprovado somente poderá tomar posse se declarar o não recebimento de proventos de 

aposentadoria ou cargo em atividade que caracterizem acumulação ilícita de cargos na forma do artigo 37, 

inciso XVI, da Constituição Federal, devendo declarar também os cargos que porventura exerça e entende 

poder acumular de forma lícita. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. O Edital será publicado no Diário Oficial da União, exceto os anexos, e o edital completo estará 

disponível no endereço eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br. 

18.2. A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda que verificada posteriormente à realização do 

Concurso Público, implicará na eliminação sumária do candidato. Serão declarados nulos de pleno direito a 

inscrição e todos os atos posteriores dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter judicial. 

18.3. Será eliminado do Concurso Público o candidato que durante a realização da prova: 

a) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica e etc., bem como 

relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, 

gorro etc. 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova, utilizando-se de livros, máquinas 



de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não foram expressamente permitidos; 

c) comunicar-se com outro candidato; 

d) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as 

autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando material de prova. 

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer fase do certame. 

18.4. Será eliminado do Concurso Público o candidato que faltar a qualquer uma das provas eliminatórias, 

não havendo, sob pretexto algum, segunda chamada para quaisquer das provas que compõem o certame. 

18.5. A classificação no Concurso Público não assegurará ao candidato o direito de ingresso no cargo, mas 

apenas a expectativa de ser nomeado, segundo a ordem de classificação. A concretização desse ato ficará 

condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse, ao juízo e à 

conveniência da Administração. 

18.6. Seguindo a ordem classificatória, o candidato aprovado será comunicado, via email, sobre a 

possibilidade de sua nomeação, obrigando-se a declarar, por escrito, se aceita ou não a sua nomeação para o 

cargo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ciência enviada por email.  

18.6.1 Caso não haja retorno por email no prazo estabelecido acima, a comunicação será feita via AR de mão 

própria. Dadas mais 48 horas, não havendo pronunciamento do interessado, o IFSULDEMINAS considerará 

o candidato desistente do Concurso Público e convocará o próximo candidato na lista de classificação. 

18.7. No caso de mudança de residência, deverá o candidato comunicar o novo endereço à Diretoria de 

Gestão de Pessoas do IFSULDEMINAS, sob pena de convocação do próximo candidato, obedecendo-se a 

ordem de classificação para o cargo. 

18.8. O candidato aprovado no Concurso Público, convocado, que não aceitar a sua nomeação para assumir o 

cargo para o qual concorreu ficará automaticamente excluído do Concurso Público, uma vez que não haverá, 

em hipótese alguma, final de relação. 

18.9. Ao tomar posse, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito ao estágio 

probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de 

avaliação para o desempenho do cargo. 

18.10. O servidor nomeado, após entrar em exercício, que não for detentor de Licenciatura Plena será 

incluído no Programa Especial de Formação Pedagógica, quando ofertado pelo Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, conforme determina a Legislação (Resolução CNE/CEB 

06/2012). 

18.11. O servidor deverá permanecer no Câmpus no qual entrou em efetivo exercício por um período mínimo 

de 05 (cinco) anos, sendo impedido de participar de qualquer edital de remoção ou redistribuição, salvo no 

caso de interesse da Instituição. 

18.12. O professor nomeado ministrará aulas relacionadas às disciplinas da área de conhecimento para o qual 

prestou Concurso Público no próprio Câmpus em que concorreu a vaga ou disciplinas componentes de seu 

histórico de formação acadêmica, de acordo com as necessidades da Instituição, podendo, ainda, ser 

designado para ministrar disciplinas de qualquer curso vinculado ao mesmo Câmpus. 

18.13. Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de habilitação e classificação no 

Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação do resultado do Concurso Público publicada no 

Diário Oficial da União. 

18.14. A critério da Administração, após o preenchimento das vagas de que trata este Edital, poderão ser 

liberados candidatos aprovados para provimento em quaisquer dos Câmpus do IFSULDEMINAS ou 

qualquer unidade da Rede Federal de Ensino, sendo que a não aceitação não implicará na desclassificação do 

candidato, caso seja chamado para outro local que não seja o mesmo concorrido neste Edital. 

18.15. Os candidatos aprovados, até que venham a ser efetivados nos cargos para os quais foram aprovados, 

podem vir a ser convidados, a prestar serviço como professor substituto ou temporário, nos termos da Lei nº. 

8.745/93 e suas alterações (item 1.5, TC-001.814/2011-7, Acórdão n°.1.424/2011-2ª Câmara), sem que isso 

implique prejuízo às suas posições na ordem de classificação. 

18.16. A inscrição ao Concurso implica, desde a data da inscrição, o conhecimento e tácita aceitação das 

condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e seus Anexos, partes integrantes do mesmo, expedientes 

dos quais não poderá alegar desconhecimento.  

18.17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso. 



 

 

Marcelo Bregagnoli 

Reitor do IFSULDEMINAS 

 

ANEXO I: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Período de Inscrições De 12 de março até às 23h59 do dia 09 de 

abril de 2015 

Pagamento da GRU Até 10 de abril de 2015 

Divulgação do local e horário para a realização da Prova Escrita 

e Emissão do comprovante definitivo de inscrição 

30 de abril de 2015 

Publicação da lista de candidatos inscritos 30 de abril de 2015 

Publicação das Bancas Avaliadoras no endereço eletrônico  06 de maio de 2015 

Prova Escrita 10 de maio de 2015 

Período de Recursos em relação à execução da Prova Escrita Até 24 horas após a realização das provas 

Resultado da Prova Escrita 26 de maio de 2015 

Período de Recursos em relação aos resultados Prova Escrita Até 24 horas após a divulgação dos 

resultados 

Resultados dos recursos em relação aos resultados Prova Escrita 02 de junho de 2015 

Divulgação das datas e horários dos sorteios dos temas e das 

Apresentações da Avaliação de Desempenho Didático 

Pedagógico 

02 de junho de 2015 

Período de Recursos em relação à aplicação Avaliação de 

Desempenho Didático-Pedagógico 

Até 24 horas após a realização de cada 

prova. 

Período de Recursos em relação ao Resultado da Avaliação 

Didático-Pedagógico e Prova de Títulos 

Até 24 horas após a divulgação dos 

resultados 

Resultado final após análise dos recursos Será publicado no endereço eletrônico: 

www.ifsuldeminas.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II: REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO  

(para uso dos candidatos que necessitam de atendimento diferenciado)  

 

Eu____________________________________________________________________________________, 

RG nº. : _________________________________, CPF nº.: ______________________________________, 

candidato(a) inscrito sob nº. ___________________, 

residente:_____________________________________________________________ nº. ______________, 

Bairro:________________________________, Município: ______________________ UF:___________ 

Telefone Fixo: (      ) _____________________________ Celular: (      ) _________________________, 

requer a V.Sa. condições especiais(*) para realização da prova escrita do Concurso Público, com base nos 

subitens 4.7 e 6.10, para provimento de Cargo Efetivo de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (IFSULDEMINAS) do Edital nº xx, de xx de xxxx de 2015.  

Portador de Necessidade Especial (Tipo): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Necessito dos seguintes recursos: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 

     Nestes Termos,  

     Pede Deferimento.  

                                      Pouso Alegre/MG, ________/_______/__________  

 

________________________________________  

Assinatura do Candidato  

(*) Anexar documento apresentando as condições diferenciadas de que necessita para a realização da prova 

e/ou justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. No caso de 

candidatas lactantes, desconsiderar esta exigência.  

 

 

 



 

 

 
ANEXO III: TEMAS PARA AVALIAÇÃO ESCRITA E DIDÁTICA 

 

CARGO LOTAÇÃO TEMAS 

Engenharia 

Agrícola 

Câmpus 

Inconfidentes 

1. Hidráulica aplicada à agricultura 

2. Hidrologia e drenagem agrícola 

3. Legislação quanto ao uso da água na agricultura 

4. Desenho técnico assistido por computador 

5. Construções rurais e instalações zootécnicas 

6. Eletrificação rural 

7. Climatologia agrícola 

8. Irrigação por aspersão 

9. Irrigação localizada  

Engenharia 

Agronômica I 

Câmpus 

Inconfidentes 

1. Edafologia 

2. Nutrição de plantas 

3. Olericultura 

4. Agroecologia 

5. Culturas anuais 

6. Culturas perenes 

7. Jardinagem e paisagismo 

8. Fruticultura 

9. Oleaginosas  

Engenharia 

Agronômica II 

Câmpus 

Machado 

1 - Agentes causais das doenças de plantas; 

2 - Microrganismos procariotos e eucariotos (fisiologia, morfologia e 

estruturas); 

3 - Micologia Agrícola: morfologia, crescimento, classificação e exemplos 

de importância agrícola;  

4 - Nematologia agrícola; 

5 - Ciclo das Relações Patógeno x Hospedeiro; 

6 - Sintomatologia, Diagnose e Postulados de Koch; 

7 - Princípios Gerais de Controle de Doenças de Plantas; 

8 - Principais doenças de fruteiras tropicais; 

9 - Identificação e manejo de doenças do cafeeiro; 

10 - Manejo integrado de doenças de plantas. 

Acionamentos 

Elétricos e 

Instalações 

Elétricas 

Câmpus 

Poços de 

Caldas 

1-Analise de Circuitos Elétricos 

2-Materiais Elétricos 

3-Instalação Elétrica Residencial  

4-Instalação Elétrica Industrial 

5-Cabeamento Estruturado 

6-Aterramentos 

7-Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA) 

8-Cabine Primária 

9-Rede de Distribuição Elétrica 

10-Dispositivos de Proteção Elétrica 

Máquinas 

Elétricas e 

Eletromagnetismo 

Câmpus 

Poços de 

Caldas 

1-Analise de Circuitos Elétricos 

2-Fenômenos da eletrostática 

3-Estrutura da Matéria. Propriedades Mecânicas, Térmicas, Elétricas, 

Magnéticas e óticas dos materiais 

4-Conversão Eletromecânica da Energia 

5-Campo Magnético. Lei de Ampére. Indutância. Lei de Faraday 

6-Equações de Maxwell: Ondas Eletromagnéticas 

7-Campo Elétrico na Matéria: Materiais Condutores, Isolantes e 



Semicondutores. 

8-Máquinas Especiais (motor de passo, servo motores, motor a relutância 

e motor universal) 

9-Máquinas de Corrente Continua 

10-Máquinas de Corrente Alternada (Síncrona e Assíncrona) 

 

Administração 

Câmpus 

Poços de 

Caldas 

1–Planejamento e Controle de Produção e Pesquisa Operacional 

2-Gestão Operacional de Lojas e Serviços 

3-MRP 

4-Gestão da Qualidade  

5-Administração de Operações e Logística 

6-Gestão de Projetos e Processos 

7-Marketing Digital, vendas e negociação 

8-Gestão estratégica da cadeia de suprimentos 

9-Instituição do Direito Público e Privado e Legislação Aplicada ao 

Comércio 

10-Estratégia, Estrutura e Mudança Organizacional  

Ciências 

Humanas I 

Câmpus 

Passos 

1 – Da Ilustração ao nascimento das Ciências Sociais: A constituição da 

Sociologia como ciência. 

2 – Sociologia Clássica: Pensamento sociológico em E. Durkheim, M. 

Weber e K. Marx. 

3 – Direitos, cidadania, minorias e movimentos sociais nas teorias 

sociológicas atuais. 

4 – Tendências na interpretação sociológica da sociedade nos séculos XX 

e XXI 

5 – A questão do trabalho na sociedade moderna capitalista e no Brasil: 

Teorias sociológicas e transformações atuais no mundo do trabalho. 

6 – Poder, política e Estado: Teorias sociológicas clássicas sobre Estado e 

democracia; 

7 – Classes sociais, estratificação e desigualdade: conceitos e explicação 

pra sociedade brasileira. 

8 – Cultura e Ideologia: Definições de conceitos; Cultura e indústria 

cultural no Brasil. 

9 – Teorias sociológicas sobre a educação: clássicas e atuais. 

10 – Educação, cultura e sociedade. 

Informática I 
Câmpus 

Passos 

1 – Lógica Matemática: Lógica proposicional e lógica de predicados. 

2 – Lógica Matemática: Teoremas de corretude e completude. 

3 – Matemática Discreta: Relações sobre conjuntos, relações de 

equivalência e ordem. 

4 – Matemática Discreta: Reticulados, monóides, grupos, anéis. 

5 – Matemática Computacional: Sistemas de equações lineares: métodos 

algébricos e iterativos. 

6 – Matemática Computacional: Teoria dos erros. 

7 – Pesquisa Operacional: Programação linear e programação inteira.  

8 – Pesquisa Operacional: Técnicas baseadas em grafos. 

9 – Estrutura de Dados: Listas ordenadas, listas encadeadas, pilhas e filas 

10 – Estrutura de Dados: Árvores e Algoritmos para Pesquisa e 

Ordenação. 

Ciências 

Humanas II 
Câmpus 

Muzambinho 

01 - O idealismo de Platão 

02 - A fundamentação da metafísica em Aristóteles 

03 - A formação cidadã; 

04 - Filosofia: o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar; 

05 - O método filosófico de René Descartes 

06 - Immanuel Kant e a filosofia crítica 

07 - A crítica da moral e da metafísica em Friedrich Nietzsche 



08 - A filosofia e seu diálogo com as ciências e as novas tecnologias.  

09 - Jean-Jacques Rousseau e a pedagogia do “Emílio” 

10 - Pierre Bourdieu e a escola conservadora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

Etapa

s 

Critérios de Avaliação Observação Pontuaçã

o  

Máxima 

Pontuação 

Obtida 



1 
Desenvolvimento pertinente e 

aprofundado do tema sorteado 

 
40 

 

2 
Originalidade  

 
10 

 

3 
Organização de ideias  

 
10 

 

4 
Sequência lógica  

 
10 

 

5 
Abrangência  

 
20 

 

6 

Emprego da língua portuguesa 

em sua modalidade culta: 

ortografia, pontuação, 

concordância, regência e 

flexão. 

 

10 

 

Total Geral da Questão 100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO V: QUADRO DE PROVA DE TÍTULOS 

 

 Especificação 

Quantida

de 

Máxima 

Pontos 

Por Título 

- Área 



01 

Certificado de Curso de Doutorado na área específica (verificado 

na Tabela de Áreas de Conhecimento da CAPES), obtido em 

Curso credenciado pela CAPES. 

01 

Certificado 
50 pontos 

02 

Certificado de Curso de Doutorado na área afim (verificado na 

Tabela de Áreas de Conhecimento da CAPES), obtido em Curso 

credenciado pela CAPES. 

01 

Certificado 
20 pontos 

03 

Certificado de Curso de Mestrado na área específica (verificado 

na Tabela de Áreas de Conhecimento da CAPES), obtido em 

Curso credenciado pela CAPES. 

01 

Certificado 
30 pontos 

04 

Certificado de Curso de Mestrado na área afim (verificado na 

Tabela de Áreas de Conhecimento da CAPES), obtido em Curso 

credenciado pela CAPES. 

01 

Certificado 
10 pontos 

05 

Certificado e histórico de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 

em área específica, obtido em Curso que atenda às prescrições da 

Resolução nº. 01/2007 do Conselho Nacional de Educação, ou, 

quando estrangeiro, devidamente revalidado. 

01 

Certificado 
15 pontos 

06 

Certificado e histórico de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 

em área afim, obtido em Curso que atenda às prescrições da 

Resolução nº. 01/2007 do Conselho Nacional de Educação, ou, 

quando estrangeiro, devidamente revalidado 

01 

Certificado 
05 pontos 

07 Licenciatura  20 pontos 

08 

Experiência comprovada, adquirida no magistério (docência) em 

cursos regulares oferecidos pelo MEC – para cada seis meses de 

atuação. 

1 ponto 

por 

semestre 
Máximo de 

30 pontos 

09 Experiência Profissional na área específica do cargo pretendido. 

1 ponto 

por 

semestre 

 Total da Prova de Títulos  100 pontos 

 

 

 

 



ANEXO VI 

PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

Avaliador (a): 

Área: 

Nome do (a) Candidato (a): 

Início da Aula 

 
 

Término da Aula 

 
 

Item 

 

Critérios de Avaliação 

 

Observações 

 

Pontos 

 

1 

PLANO DE AULA: 
Elaboração e organização do Plano (apresentação, descrição, clareza), adequação 

dos objetivos ao conteúdo planejado, adequação dos processos de verificação de 

aprendizagem, referência bibliográfica citada. 

 

 

 

 

0 - 10 

 

2 

INTRODUÇÃO: 
Clareza, aspectos motivacionais, conexão entre o tema e outros conhecimentos 

(contextualização), exposição clara e precisa dos objetivos da aula. 

 

 

 

 

0 - 10 

 

3 

CONTEÚDOS: 
Domínio de conteúdo, utilização de exemplos e analogias, desenvoltura e 

segurança nas respostas aos questionamentos, coerência, adequação de 

vocabulário e termos técnicos. 

 

 

 

0 - 30 

 

4 

PROCEDIMENTOS: 
Espontaneidade, movimentação, postura, dicção, tom de voz, autocontrole, 

manejo de classe, interatividade. 

 

 

 

 

0 - 20 

 

5 

RECURSOS: 
Adequação dos recursos didáticos às técnicas, aos objetivos e aos conteúdos 

propostos; momento de utilização dos recursos e uso adequado dos mesmos; uso 

do quadro. 

 

0 - 10 

 

6 

FINALIZAÇÃO: 
Capacidade de síntese, cumprimento das etapas previstas no plano, dosagem do 

conteúdo em relação ao tempo previsto. 

 

0 - 10 

 

7 
AVALIAÇÃO: 
Utilização de procedimentos avaliativos, feedback. 

 

 

 

0 - 10 

 

 TOTAL GERAL   

 


