ANEXO II do Instituto de Educação Edital n. 249, de 08.11.2010- UFPA
Temas dos Concursos, nº de vagas, Itens para as Provas Escrita e Didática.
Lotação:UFPA- Instituto de Educação, regime de trabalho : Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso

Políticas
Públicas, Cultura
Corporal e Lazer

Nº de
Vagas

2

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática

1 - A intersetorialidade nas políticas públicas de lazer e a gestão da
cidade.
2 - A pesquisa sócio antropológica e o processo de gestão participativa
em educação e lazer.
3 - Aulas de Educação Física na Educação Básica à luz da cultura
corporal.
4 - Cultura corporal, linguagem e educação: pressupostos para uma
educação transformadora.
5 - Educação pelo e para o lazer: a inclusão social em questão.
6 - Identidade regional e cultura corporal: proposições políticas para a
prática pedagógica
7 - Lazer e urbanidade: a apropriação da cidade através das políticas
públicas de esporte e lazer.
8 - Lazer, trabalho e educação: desafios e possibilidades frente à lógica
capitalista.
9- O Neoliberalismo e as Políticas Sociais: o caso do Esporte e Lazer
10 - O papel do Estado no gerenciamento das políticas públicas em
educação física e lazer.
11 - O princípio da participação popular na gestão pública de educação e
lazer.
12 - Políticas públicas de educação e lazer na escola: inovação, mudança
e cultura docente
13 - Produção e reprodução ideológica em lazer e cultura lúdica: questões
para o debate em educação na Amazônia.

1 -Prova Escrita
Na avaliação da Prova escrita serão observados os critérios a seguir, cujas ponderações constam
no Anexo II deste Edital:
- Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 1.00 pts;
- Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de ideias, extensão, atualização e
profundidade: 8.00 pts;
- Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 1.00 pts;
2 -Prova Didática
- Na avaliação da Prova Didática serão observados os critérios a seguir, cujas ponderações
constam no Anexo II:
- Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 2.00pts.
- Planejamento e Organização: 7.00 pts.
- Recursos Didáticos: 1.00pts.

4 -Prova de Memorial
- Na avaliação da Prova de Memorial serão observados os aspectos a seguir, cujas ponderações
constam no Anexo II:

1 - FORMAIS: Apresenta clareza e correção gramatical na escrita do Memorial? 0.50 pts

2 - FORMAIS: A estrutura geral do texto contém os elementos relevantes aos objetivos
principais do relato? 0.50 pts
3 - CONTEÚDO: Apresenta trajetória de formação profissional em articulação com
a área de conhecimento objeto do concurso? 1.00 pts
4 - CONTEÚDO:Apresenta extensão e profundidade na análise de aspectos relacionados à
área de conhecimento objeto do concurso? 1.00 pts
5 - CONTEÚDO:Aborda com pertinência, adequação e atualidade as referências
bibliográficas? 0.50 pts
6 - CONTEÚDO:Evidencia elementos que revelem liderança acadêmica e científica? 0.50 pts
7 - CONTEÚDO:Evidencia participação em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem
como em atividades de administração universitária? 1.00 pts
8 - CONTEÚDO:Evidencia participação em outras atividades, individuais ou em equipe,
relacionadas à área de conhecimento do concurso? 1.00 pts
9 - CONTEUDO:Estabelece os pressupostos teóricos da sua atuação? 1.00 pts
10 - CONTEUDO: Discute os resultados alcançados em sua atuação? 1.00 pts
11 - CONTEUDO: Demonstra autonomia de idéias (originalidade e propriedade na redação)?
1.00 pts
12 - CONTEUDO: Indica como pretende contribuir com o ensino, a pesquisa e a extensão?:
1.00 pts

5 -O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Curriculum Lattes e quando
do seu julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que
devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração:
Pontuação dos Títulos
1 : Formação Acadêmica
1.1: Pós-doutorado
1.2: Doutorado na área do concurso
1.3: Mestrado na área do concurso
1.4: Especialização (Carga horária Mínima 360h/a)
1.5: Aperfeiçoamento (Carga horária Mínima 180h/a)

Peso/Pontuação
3.00
3,0
3,0
2,0
1,0
0,5

1.6: Atualização e extensão

0,5

1.7: Graduação na área do concurso

2.0

1.8: Outros cursos de graduação
1.9: Histórico Escolar (aproveitamento da disciplina objeto do
concurso)
1.10: Histórico Escolar (aproveitamento da disciplina objeto do
concurso)

0,5
excelente - 1.5

1.11: Prêmios e Láureas Acadêmicas

0.5

bom - 1.0

2 : Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural

2.00

2.1: Livro ou capítulo de livro (por produto)

2.0

2.2: Artigo em revista nacional indexada (por produto)

3.0

2.3: Artigo em revista local/regional indexada (por produto)

1.5

2.4: Artigo em revista não indexada (por produto)

1.0

2.5: Resumo ou resenha em revista (por produto)
2.6: Trabalhos ou comunicações apresentados e publicados em
Congressos, Seminário,Conferências e afins (por produto)

0.5

2.7: Participação em eventos científicos: até 3 eventos
2.8: Participação em eventos científicos: mais de três eventos
2.9: Participação em eventos de cultura geral e de classe
3 : Atividades didáticas

1.0
0.5
1.0
0.5
3.00
5.0

3.1: Pós-Graduação stricto sensu
3.2: Pós-Graduação lato sensu
3.3: Graduação:até dois anos
3.4: Graduação:mais de dois anos
3.5: Ensino Fundamental e Médio:até quatro anos
3.6: Ensino Fundamental e Médio:mais de quatro anos
3.7: Monitoria
3.8: Orientação de pesquisas, teses, dissertações e/ou monografias
3.9: Bolsista (projeto de ensino e outros) ou estagiário em pesquisas
3.10: Experiência em extensão

2.0
2.0
3.0
1.0
1.5
1.5
2.5
1.5
1.5

3.11: Coordenação ou ministração de cursos, seminários, palestras ou 1.0
eventos afins
3.12: Experiência docente na disciplina objeto do concurso

2.5

4 : Atividades Técnico-Profissionais

2.00

4.1: Participação em comissão julgadora voltada à área educacional
4.2: Exercício de direção ou vice, coordenação ou vice, chefia ou
vice na área educacional
4.3: Exercício de cargo/função ou assessoria técnica na área
educacional
4.4: Exercício de cargo/função em entidades científicas, culturais, de
classe ou colegiados acadêmicos

2.0
2.0
2.0
1.0

4.5: Aprovação em concurso-seleção para a carreira do magistério

2.0

4.6: Aprovação em seleção para monitoria/bolsista

1.0

4.7: Aprovação em concurso para área técnica da educação

1.0

4.8: Filiação em entidades científicas, órgão de classe ou similares

1.0

