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Endereço de entrega da documentação:
Para o tema: Língua Espanhola
Secretaria do Campus Universitário de Castanhal, situado na Avenida dos Universitários, S/N,
Bairro: Jaderlândia, CEP: 68746-360, Castanhal – Pará
Horário: das 8 às 17h
Para o tema: Educação Física Adaptada, Educação Física Com cuidados Especiais e Estágio
Supervisionado
Secretaria da Faculdade de Educação Física do Campus Universitário de Castanhal, localizada na
Avenida dos Universitários, s/n. Castanhal-PA S/N, Bairro: Jaderlândia, CEP: 68746-360, Castanhal
- Pará
Itens para sorteio das Provas Escrita e Didática:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Espanhola
1 - Las nuevas tecnologías dentro de la clase de E/LE;
2 - Los géneros textuales en la clase de E/LE: lectura y escrita;
3 - Morfosintaxis del español: orientaciones didácticas;
4 - Abordaje intercultural y diversidad lingüística en la enseñanza de ELE;
5 - La Enseñanza de la gramática del español bajo el enfoque comunicativo;
6 - La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE;
7 - La lengua española en los documentos oficiales del trabajo del profesor de ELE;
8 - La proximidad lingüística entre portugués y español: implicaciones metodológicas;
9 - Práctica de comprensión y producción de textos orales y su enseñanza en la clase de ELE;
10 - Prácticas supervisadas en lengua española: orientaciones pedagógicas.

Educação Física Adaptada, Educação Física Com cuidados Especiais e
Estágio Supervisionado
1 - Avaliação, programação e controle da prática do exercício físico para grupos especiais;
2 - Conceitos e caracterização de exercício físico para grupos de risco;
3 - Esporte Paralímpico Escolar;
4 - Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar no contexto da Educação Física com
Cuidados Especiais;
5 - Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar no contexto da Educação Inclusiva;
6 - Fundamentos legais para a educação física inclusiva;
7 - Fundamentos teóricos e para a educação física inclusiva;
8 - Identificação de pessoas que necessitam de cuidados especiais e as orientações para cada grupo;
9 - Introdução à Educação Física Adaptada;
10 - Prática baseada em Evidências em Educação Física com Cuidados Especiais.

Prova Prática:
1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de
métodos e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo
máximo de 4 (quatro) horas.
2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: Esta prova será filmada;
A prova prática consistirá na execução prática (com os mesmos pontos de sorteio da prova escrita e
didática) pelos candidatos de um item, sorteado com 24 horas de antecedência, da lista contida no
plano de concurso, excetuando os itens que foram sorteados para as provas escrita e didática;
Na impossibilidade de todos os candidatos realizarem a prova no mesmo dia, um novo sorteio será
realizado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência de cada dia de prova;
Ao iniciar a prova, o candidato fornecerá a cada um dos integrantes da Comissão Examinadora o
respectivo Plano de Aula. A prova prática, realizada necessariamente em sessão pública, terá
duração máxima de 50 (cinquenta) minutos, sendo vedado aos demais candidatos assisti-la;
3 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
3.1 - “A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de
métodos e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo
máximo de 4 (quatro) horas”.: 10.00 pts

