
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Reitoria

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreiras

Divisão de Apoio ao Docente
Setor de Elaboração de Editais

Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P - 1 Andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP
38400-902

Telefone: (34) 3239-4635/(34) 3239-4974 - setoreditais@progep.ufu.br

SOLICITAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - PROF. EFETIVO Nº 2/2022/SEDIT/DIADO/DIRPA
/PROGEP/REITO

Ao(À) Senhor(a) Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas

Solicito publicação de edital de Concurso Público para docente, conforme dados abaixo.

Deve ser feita uma solicitação para cada área/subárea, no caso de haver mais de uma

1. JUSTIFICATIVA

( ) Desligamento (aposentadoria, exoneração, vacância, redistribuição, falecimento) do(a) professor(a)
[informe o nome do(a) desligado(a)]

( ) Vaga nova ([informe a origem])

2. ESPECIFICAÇÃO DO CONCURSO

Campus de atuação Área/subárea
Nº de
vagas

Qualificação mínima exigida
Regime de
trabalho

( ) Dedicação
Exclusiva

( ) 20 horas
semanais

( ) 40 horas
semanais*

* o regime de 40 horas é excepcional, e deve ser autorizado pelo CONDIR

2.1. Disciplinas a serem ministradas: (opcional)

[informe as disciplinas] e quaisquer outras disciplinas determinadas pela Unidade, correlatas à área do
concurso.

2.2. Conteúdo programáIco:

1. ...

2. ...

3. ... 
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...

2.3. Referencial bibliográfico:

1. ...

2. ...

3. ...

...

3. INSCRIÇÕES1

( ) Não prorrogar as inscrições

( ) Prorrogar as inscrições alterando a qualificação exigida para [informe a nova qualificação]

4. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO

Assinalar abaixo as provas que deseja realizar, o caráter eliminatório e/ou classificatório, e o peso,
conforme Resolução CONDIR nº 2/2021

Tipo de prova
Caráter eliminatório e/ou
classificatório

Peso da prova na nota final
(entre 1 e 3)

( X
)

Prova escrita
( X ) eliminatório e
classificatório

( X
)

Prova didáIca
( X ) eliminatório e
classificatório

(  ) Prova práIca
(  ) eliminatório e classificatório
(  ) somente eliminatório
(  ) somente classificatório

(  ) Prova oral
(  ) eliminatório e classificatório
(  ) somente eliminatório
(  ) somente classificatório

(  )
Defesa de
projeto

(  ) eliminatório e classificatório
(  ) somente eliminatório
(  ) somente classificatório

( X
)

Análise de
Otulos

( X ) somente classificatório 1

4.1. Provas remotas

Conforme Portaria PROGEP nº 19, de 2021,  poderão ser realizadas a prova didáIca,
práIca, oral ou defesa de projeto em formato remoto, no caso de impossibilidade de realização no
formato presencial. Se houver interesse/necessidade deste formato, favor informar em cada prova.

4.2. Fases do concurso

Conforme art. 15 da Resolução nº 2/2021, as provas podem ser organizadas em fases eliminatórias,
que são realizadas de forma agrupada no tempo. Todos os candidatos habilitados na fase anterior (se
houver) parIcipam de todas as provas da fase atual, e somente os candidatos que obIverem a nota
mínima nas provas da fase atual parIcipam da próxima (se houver).

A prova escrita deve ser sempre a  primeira  a ser realizada,  podendo ocorrer outras  provas nesta
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primeira fase. É possível ainda prever a agluInação de fases dependendo do número de inscrições
deferidas.

Pode ser definido um número máximo de classificados para cada fase seguinte, conforme art. 17 da
Resolução CONDIR nº 2/2021.

Indique abaixo com um X qual(is) prova(a) comporão cada fase e se há interesse em limitar o número
de classificados e/ou agluInar fases conforme o número de inscritos.

Tipo de Prova
1ª
Fase

2ª
Fase

3ª
Fase

4ª
Fase

5ª
Fase

6ª
Fase

Prova escrita X

Prova didáIca

Prova PráIca

Prova Oral

Defesa de
Projeto

Análise de
Otulos

(  ) Classificar somente [...] candidatos para a [...]ª fase

(  ) Não há interesse em agluInar fases

(  ) Há interesse em agluInar as seguintes fases: [......]  se o número de inscrições for menor ou igual a
[.....]

4.3. Cronograma

Conforme Art.  42  do  Decreto  nº  9.739,  de 2019,  devem constar  no edital  as  prováveis  datas  de
realização das provas. Informar abaixo as datas pretendidas, considerando que deve haver prazo para
apresentação e julgamento de recursos entre as fases eliminatórias.

A data da prova escrita será determinada conforme o calendário da DIRPS, e as demais datas devem
ser definidas a parIr dela.

ACvidade Data Horário Local

Prova escrita CONFORME DIRPS CONFORME DIRPS CONFORME DIRPS

...

... ...

Preencher abaixo os itens referentes às provas escolhidas.

5. PROVA ESCRITA2

5.1. Informe o Ipo de prova: (poderá ser escolhido mais de um)

( ) Dissertação sobre tema(s)

( ) Questões discursivas

( ) Questões objeIvas

Haverá sorteio do tema/questões?

SEI/UFU - 3334147 - Solicitação de Concurso Público - Prof. Efetivo https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

3 of 9 27/01/2022 15:17

pedrosg
Destacar

pedrosg
Destacar

pedrosg
Destacar

pedrosg
Retângulo

pedrosg
Destacar

pedrosg
Destacar



( ) Sim

( ) Não

A prova deverá ser feita na língua [informar]

5.2. Critérios de correção3 (conforme art. 26 da Resolução):

Nº Critério
Descrição (O que se espera do candidato em cada

critério)
Pontuação

Máxima

1

PerInência temáIca e
abordagem teórico conceitual:
densidade teórica; capacidade
críIca.

I. Consistência do referencial teórico-conceitual
uIlizado para a elaboração do texto (5 pontos);
II. CompaIbilidade teórico-conceitual com o tema
apresentado (5 pontos).

10 pontos

2 ... ... 20 pontos

3 ... ... 15 pontos

... ... ... ...

TOTAL 100

Observação: O critério apresentado é somente um exemplo.  A Unidade deve definir os critérios e
seguir o formato acima, evitando atribuir pontuação muito elevada a um único item.

6. PROVA DIDÁTICA

A prova será realizada no formato (  ) presencial ou (  ) remoto.

6.1. Informe quais recursos serão disponibilizados para os candidatos:

...

6.2. Informe quais recursos poderão ser uIlizados, por conta do candidato:

...

6.3. Informe quais recursos NÃO poderão ser uIlizados:

...

6.4. A prova deverá ser feita na língua [informar]

6.5. Critérios de correção da prova didáIca3 (conforme art. 30 da Resolução):

Nº Critério
Descrição (O que se espera do candidato em cada

critério)
Pontuação

Máxima

1
PerInência temáIca e
abordagem teórico conceitual

I. Domínio do conteúdo (10 pontos);
II. Relação da teoria e práIca (5 pontos);
III. Coerência entre o plano de aula apresentado e o
desenvolvimento da aula (10 pontos)

25 pontos

2 Tempo de apresentação*

Respeito ao tempo entre 40 e 50 minutos

Exemplos:
- Para cada xx minuto(s) acima ou abaixo deste tempo

10 pontos
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será descontado yy ponto(s)
ou
- Se o tempo da aula for abaixo ou acima dos limites
estabelecidos, a nota neste critério será 0 (zero).

3 ... ... 15

... ... ... ...

TOTAL 100

Observação: O critério apresentado é somente um exemplo.  A Unidade deve definir os critérios e
seguir o formato acima, evitando atribuir pontuação muito elevada a um único item.

* O tempo de apresentação deve necessariamente ser pontuado. A valoração deste critério fica a
cargo da Unidade, devendo ser prevista a pontuação a ser descontada para quem não respeitar o
tempo.

7. PROVA PRÁTICA

7.1. Haverá prova práIca?

( ) Não

( ) Sim. Neste caso, preencha abaixo:

A prova será realizada no formato (  ) presencial ou (  ) remoto.

[Informe a jusIficaIva para a prova práIca]

[Informe a sistemáIca da prova (duração mínima e máxima, aIvidades a serem realizadas)]

Critérios de avaliação da prova práIca3 (conforme art. 35 da Resolução):

Nº Critério
Descrição (O que se espera do candidato em cada

critério)
Pontuação

Máxima

1 ...
I. ........................... (5 pontos);
II. ............................. (10 pontos).

15

2 ... ... 20

3 ... ... 15

... ... ... ...

TOTAL 100

Observação: Seguir o formato acima, evitando atribuir pontuação muito elevada a um único item.

8. PROVA ORAL

8.1. Haverá prova oral?

( ) Não

( ) Sim. Neste caso, preencher abaixo:
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A prova será realizada no formato (  ) presencial ou (  ) remoto.

[Duração da prova para cada candidato: ... minutos] (máximo 50 minutos)

Critérios de avaliação da prova oral3 (conforme art. 35 da Resolução):

Nº Critério
Descrição (O que se espera do candidato em cada

critério)
Pontuação

Máxima

1 ...
I. ........................... (5 pontos);
II. ............................. (10 pontos).

15

2 ... ... 20

3 ... ... 15

... ... ... ...

TOTAL 100

Observação: Seguir o formato acima, evitando atribuir pontuação muito elevada a um único item.

9. DEFESA DE PROJETO

9.1. Haverá defesa de projeto?

( ) Não

( ) Sim. Neste caso, preencher abaixo:

A prova será realizada no formato (  ) presencial ou (  ) remoto.

Tipo de projeto: [...] (pode ser arOsIco e/ou profissional e/ou de extensão e/ou ensino e/ou pesquisa)

Cada membro da comissão julgadora terá até [...] minutos para arguição, sendo concedido igual tempo
ao(à) candidato(a) para resposta.

Haverá apresentação oral do projeto pelo candidato antes da arguição?

( ) Não

( ) Sim. O candidato disporá de até [...] minutos para apresentação.

Critérios de avaliação da defesa de projeto3 (conforme art. 37 da Resolução):

Nº Critério
Descrição (O que se espera do candidato em cada

critério)
Pontuação

Máxima

1 ...
I. ........................... (5 pontos);
II. ............................. (10 pontos).

15

2 ... ... 20

3 ... ... 15

... ... ... ...

TOTAL 100

Observação: Seguir o formato acima, evitando atribuir pontuação muito elevada a um único item.
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10. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

10.1. Observar os arts. 38 e 39 da Resolução CONDIR nº 2/2021:

- Todas as tabelas devem ser preenchidas (ver observação da tabela 1)

- Cada categoria terá uma pontuação máxima entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) pontos

- No caso dos Otulos acadêmicos, a pontuação não será cumulaIva, e será considerado apenas o Otulo
de maior grau e que seja na área de conhecimento definida no edital, não sendo pontuada a Itulação
mínima exigida como requisito à invesIdura.

-  Serão consideradas somente as aIvidades realizadas no ano vigente do concurso,  até a data de
apresentação dos documentos, e nos 5 (cinco) anos civis anteriores

- Os itens das tabelas 2 a 6 deverão ser baseados nas aIvidades previstas no Anexo 1 da Resolução nº
3/2017-CONDIR

10.2. Conforme o Art. 40 da Resolução CONDIR 02/2021, o(a) candidato(a) deverá apresentar
os comprovantes acompanhados por tabela com a pontuação já preenchida, conforme previsto no
edital.  Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico, conforme
orientação prevista no edital, sendo de responsabilidade do(a) candidato(a) o teor e a integridade dos
documentos digitalizados.

Informe como será a entrega dos Otulos:

( ) exclusivamente em meio eletrônico, pelo e-mail [informar]

( ) pelo e-mail [informar] ou presencialmente na unidade

( ) presencialmente na unidade

Tabela  1:  Títulos  acadêmicos  (preencher  somente  no  caso  de  concurso  com  qualificação  mínima
inferior à de doutor,  ou com previsão de prorrogação de inscrições com alteração da qualificação
mínima)

Pontuação máxima da categoria: ... pontos

DESCRIÇÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO

Doutorado na área do certame

Cópia do diploma ou declaração de
conclusão do curso, indicando que não há
pendências e que o diploma encontra-se

em fase de expedição

... pontos

Mestrado na área do certame

Cópia do diploma ou declaração de
conclusão do curso, indicando que não há
pendências e que o diploma encontra-se

em fase de expedição

... pontos

... ... ...

Tabela 2: Experiência docente nos úlImos 5 anos, na área do certame

Pontuação máxima da categoria: ... pontos

ITEM DESCRIÇÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO

1 Disciplina ministrada na graduação
Cópia de declaração da coordenação

do curso indicando o período
... pontos por disciplina
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2 ... ...

3 ... ...

4 ... ...

Tabela 3: Experiência profissional não docente nos úlImos 5 anos, na área do certame

Pontuação máxima da categoria: ... pontos

ITEM DESCRIÇÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO

1 Atuação profissional em ....
Cópia de carteira de trabalho ou

contrato de trabalho
... pontos por mês/ano

2 ... ...

3 ... ...

4 ... ...

Tabela 4: Experiência em gestão acadêmica nos úlImos 5 anos

Pontuação máxima da categoria: ... pontos

ITEM DESCRIÇÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO

1 Coordenação de curso de graduação
Cópia de declaração da insItuição

informando o período
... pontos por

mês/semestre/ano

2 ... ...

3 ... ...

4 ... ...

Tabela 5: AIvidades de extensão nos úlImos 5 anos, na área do certame

Pontuação máxima da categoria: ... pontos

ITEM DESCRIÇÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO

1
Coordenação de projeto de extensão

...
Cópia de declaração da insItuição

responsável
... pontos por projeto

2 ... ...

3 ... ...

4 ... ...

Tabela 6: Produção cienOfica, técnica, arOsIca ou cultural nos úlImos 5 anos, na área do certame

Pontuação máxima da categoria: ... pontos

ITEM DESCRIÇÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO
PONTUAÇÃO
INDIVIDUAL

1
ArIgo publicado em periódico

indexado Qualis A-CAPES

Cópia da folha de rosto do meio de
divulgação e da primeira página do

arIgo
... pontos por arIgo

2 ... ... ...

3 ... ... ...

Os trabalhos publicados em coautoria receberão:

( ) a mesma pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato
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( ) [...]% da pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato

( ) pontuação dividida pelo número de autores

Em  caso  de  prorrogação  das  inscrições  com  alteração  da  qualificação  exigida,  informar  a  nova
pontuação máxima de cada categoria:

TABELA DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

1 Títulos acadêmicos ... pontos

2 Experiência docente ... pontos

3 Experiência profissional não docente ... pontos

4 Experiência em gestão acadêmica ... pontos

5 AIvidades de extensão ... pontos

6 Produção cienOfica, técnica, arOsIca ou cultural ... pontos

Total 100 pontos

11. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome: [informe seu nome]

Telefone: [informe o telefone de contato]

E-mail: [informe o email]

Este documento deve ser assinado pelo(a) Diretor(a) antes de seu envio.

1. Somente marcar a opção de prorrogação se houver alteração na qualificação mínima exigida. Se a
qualificação mínima não for alterada as inscrições não serão prorrogadas, permanecendo o prazo
inicial.

2. A prova escrita é aplicada somente pela DIRPS.

3. Critérios, descrições e pontuações são estabelecidos por cada Unidade Acadêmica. Contudo, todas
as U.A. devem seguir o formato das tabelas neste formulário. Na coluna “Descrição”, a pontuação deve
ser subdividida conforme exemplo.

Referência: Processo nº 23117.018864/2021-17 SEI nº 3334147
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