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Anexo II- Edital nº 88, de 14.03.2011- ALTAMIRA-UFPA
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática e pontuações das Provas
Escrita, Didática, Memorial e Títulos.
Tema do Concurso
Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática

Língua inglesa e suas
respectivas literaturas

Matemática

1 - An overview of EFL teaching methods/approaches;
2 - Assessing language performance;
3 - Autonomy in language learning;
4 - EFL and culture;
5 - English for Specific Purposes (ESP);
6 - English phonetics and phonology;
7 - Factors affecting foreign language learning;
8 - Genre-based approach to teaching: focus on oral and/or written
skills;
9 - Learning styles and learning strategies in EFL;
10 - Teaching English phonetics and phonology;
11 - Teaching English with a cultural approach;
12 - Teaching grammar within the communicative approaches;
13 - The role of interaction in language learning;
14 - The use of corpus linguistics in the language classroom;
15 - The use of technology in the language classroom.
1-A integral de Riemann, o teorema fundamental do cálculo e
aplicações da integral definida.
2-A integral dupla e tripla e suas aplicações.
3-Autovetores, autovalores e diagonalização de operadores lineares.
4-Derivadas parciais e direcionais, regra da cadeia e suas aplicações.
5-Estudo das cônicas: elipse, hipérbole e parábola e suas aplicações.
6-Integrais de linha e o teorema de Green e suas aplicações.
7-Integrais de superfícies e o teorema de Stokes e suas aplicações.
8-Limite e continuidade de funções de uma variável.
9-O Método dos Multiplicadores de Lagrange e suas aplicações.
10-Transformações lineares, o núcleo e imagem de uma
transformação linear.

Endereço para enviar documentos: Campus Universitário de Altamira
Rua
José
Porfírio,
nº
2515,
Bairro
de
São
CEP: 68.370-000 Altamira – PA.

Sebastião

Prova de Escrita
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Estrutura do texto- Apresentação: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 1.50 pts
2 - Conteúdo e desenvolvimento do tema: organização, coerência, clareza de idéias, extensão,
atualização e profundidade: 6.00 pts
3 - Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e
correção gramatical: 2.50 pts
Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:

1 - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 4.00 pts
2 - Planejamento e Organização: 4.00 pts
3 - Recursos Didáticos: 2.00 pts
Prova Memorial
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Domínio dos temas e idéias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando, de
modo especial, para sua pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso (1,0):
1.00 pts;
2 - Consistência teórica, formativa e prática (1,0): 1.00 pts;
3 - Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso
(2,0): 2.00 pts;
4 - Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas (1,0): 1.00 pts;
5 - Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica (2,0): 2.00
pts;
6 - Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em
atividades de administração universitária (2,0): 2.00 pts
7 - Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas à
área de conhecimento em exame (1,0): 1.00 pts
Prova de Títulos
Tabela de Pontuação da Prova de Títulos
O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Currículo 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:
Tabela de Valoração:
Pontuação dos Títulos
Peso/Pontuação
1 FormaçãomAcadêmica
2.00
1.1 Título de Livre-Docência na área de conhecimento objeto do 70
concurso
1.2 Título de Livre-Docência em áreas de conhecimento correlatas.
60
1.3 Título de Doutor na área de conhecimento objeto do concurso
60
1.4 Título de Doutor em áreas de conhecimento correlatas
1.5 Título de Mestre na área de conhecimento objeto do concurso

40
40

1.6 Título de Mestre em áreas de conhecimento correlatas
1.7Especialista na área de conhecimento objeto do concurso
1.8 Especialista em áreas de conhecimento correlata
1.9 Graduação na área de conhecimento objeto do concurso

20
20
10
10

1.10 Graduação em áreas de conhecimento correlata

5

2 Produção Científica, Artística, Técnica e
Cultural : Peso Ponderado 3,0

3.00

2.1 Publicação de livro com corpo editorial (máximo de 3 publicações)

25

2.2 Publicação de livro sem corpo editorial (máximo de 4 publicações)

5

2.3 Publicação de capítulo de livro com corpo editorial (máximo de 3
publicações)
2.4 Publicação de capítulo de livro com corpo editorial (máximo de 2
publicações)

10
3

2.5 Artigo em periódico com classificação “Qualis A” (CAPES) (máximo de 2
artigos)

20

2.6 Artigo em periódico com classificação “Qualis B” (CAPES) (máximo de 3
artigos)

15

2.7 Artigo em periódico com classificação “Qualis C” (CAPES) (máximo de 3
artigos)

10

2.8 Artigo em periódico de circulação internacional em meios eletrônicos com
corpo editorial (máximo de 3 artigos)

10

2.9 Artigo em periódico de circulação nacional em meios eletrônicos com corpo
editorial(máximo de 3 artigos)

5

2.10 Participação no corpo editorial de periódicos com classificação “Qualis A”
(CAPES) (máximo de 3 participações)

16

2.11 Participação no corpo editorial de periódicos com classificação “Qualis B”
(CAPES) (máximo de 3 participações)

14

2.12 Participação no corpo editorial de periódicos com classificação “Qualis C”
(CAPES) (máximo de 3 participações)
2.13 Participação no corpo editorial de periódicos em meios eletrônicos
(máximo de 3 participações)
2.14 Revisor/avaliador de revista internacional (máximo de 3
revisões/avaliações)
2.15 Revisor/avaliador de revista nacional (máximo de 3 revisões/avaliações)
2.16 Revisor/avaliador de revista regional (máximo de 3 revisões/avaliações)
2.17 Nota de pesquisa em periódicos com classificação “Qualis” (CAPES)
(máximo de 3 notas)

12
5
5
3
2
8

2.18 Trabalho completo em anais de congresso internacional (máximo de 10
6
trabalhos)
2.19 Trabalho completo em anais de congresso nacional (máximo de 10 5
trabalhos)

2.20 Trabalho completo publicados em anais de eventos regional/estadual
(máximo de 10 trabalhos)

3

2.21 Trabalho completo publicados em anais de eventos local (máximo de 10
trabalhos)
2.22 Resumo de trabalho publicado em evento internacional com ou sem
apresentação (máximo de 7 resumos)

2
4

2.23 Resumo de trabalho publicado em evento nacional com ou sem 3
apresentação (máximo de 7 resumos)
2.24 Resumo de trabalho publicado em evento regional com ou sem
apresentação (máximo de 7 resumos)

2

2.25 Resumo expandido de trabalho publicado em evento internacional
(máximo de 7 resumos)

4

2.26 Resumo expandido de trabalho publicado em evento nacional (máximo de
7 resumos).

3

2.27 Resumo expandido de trabalho publicado em evento local com
apresentação (máximo de 7 resumos)

2

2.28 Artigo de caráter técnico/divulgativo em revista de circulação
internacional (máximo de 7 artigos)

5

2.9 Artigo publicado ou aceito para publicação de caráter técnico/divulgativo
em revista de circulação nacional (máximo de 7 artigos)

3

2.30 Artigos, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional
(máximo de 7 artigos)

5

2.31 Artigos, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional (máximo de
7 artigos)

3

2.32 Artigos, resenhas em jornais e revistas de circulação local (máximo de 7
artigos)

2

2.33 Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários, cursos e oficinas
ministrados em eventos internacionais como expositor ou debatedor, na área do
concurso (máximo de 5 participações)
2.34 Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários, cursos e oficinas
ministrados em eventos nacionais como expositor ou debatedor, na área do
concurso (máximo de 5 participações)
2.35 Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários, cursos e oficinas
ministrados em eventos locais como

5
3
2

2.36 Premiação em eventos científicos internacionais (máximo de 2 premiações
por ano)

3

2.37 Premiação em eventos científicos nacionais (máximo de 2 premiações por
ano)

2

2.38 Premiação em eventos científicos locais (máximo de 2 premiações por
ano)

1

2.40 Participação em projetos de pesquisa aprovado por órgão de fomento
(máximo de 5 participações)

5

2.41 Coordenação de projetos de pesquisa aprovado por órgão de fomento 10
(máximo de 5 coordenações)

2.42: Coordenação de projetos de pesquisa sem fomento (máximo de 5
coordenações)

5

2.43 Produção artística na área do concurso (máximo de 10 produções)

2

2.44 Produção artística em áreas correlatas (máximo de 10 produções)

1

2.45 Patentes (máximo de 2 patentes)

10

2.46 Direitos autorais (máximo de 2 direitos autorais)

10

2.47 Confecção e/ou construção de aerofotogramas, mapas, maquetes,
protótipos, equipamentos e instrumentos (registrados na unidade acadêmica)
(máximo de 4 confecções e/ou construções)
2.48 Produção de software/vídeo aprovado na unidade acadêmica (máximo de 2
produções)

5
5

2.49 Construção de sites didáticos aprovados na unidade acadêmica (máximo
de 2 construções)

5

2.50 Cartilha/apostilas aprovadas na unidade acadêmica (máximo de 2
cartilhas/apostilas)

3

2.51 Elaboração de banco de dados divulgados/catalogados publicados
(registrados
na unidade acadêmica) (máximo de 1 elaboração)
2.52 Coordenação de projeto de extensão aprovados na Unidade com fomento
(máximo de 2 coordenações)
2.53 Participação em projeto de extensão aprovados na Unidade com fomento
(máximo de 2 participações)
2.54 Coordenação de projeto de extensão aprovados na Unidade sem fomento
(máximo de 2 coordenações)
2.55 Participação em projeto de extensão aprovados na Unidade sem fomento
(máximo de 2 participações)
2.56 Concessão de entrevistas à mídia, desde que devidamente comprovado
(nos últimos cinco anos) (máximo de 2 concessões)
2.57 Assessoria/consultoria formalmente registrada na unidade acadêmica
(máximo de 3 assessorias/consultorias)
2.58 Estágios com carga horária mínima de 20 horas, devidamente comprovado
(nos últimos cinco anos) (máximo de 2 estágios)
2.59 Visitas técnicas devidamente comprovadas (nos últimos cinco anos)
(máximo de 2 visitas)
2.60 Assistência na área de saúde (máximo de 2 assistências)
2.61 Coordenação de eventos científicos internacionais (máximo de 3
coordenações)
2.62 Coordenação de eventos científicos nacionais (máximo de 3 coordenações)
2.63 Coordenação de eventos científicos locais (máximo de 3 coordenações)
2.64 Membro de comissão organizadora de eventos científicos internacionais
(máximo de 3 comissões)
2.65 Membro de comissão organizadora de eventos científicos nacionais
(máximo de 3 comissões)

4
5
2
3
1
1
2
3
1
3
7
4
3
3
2

2.66 Membro de comissão organizadora de eventos científicos locais (máximo
de 3 comissões)
3 Atividades Didáticas : Peso Ponderado
3. 1 – Magistério Superior - pós-graduação
3.2 Em disciplinas na área do concurso (máximo de 2 disciplinas)
3.3 Em disciplinas de outras áreas (máximo de 2 disciplinas)
3.4.Magistério Superior - Graduação
3.5 Em disciplinas na área do Concurso (máximo de 6 disciplinas)
3.6 Em disciplinas de outras áreas (máximo de 6 disciplinas)
3.7 Magistério 1º e 2o Graus
3.8 Em disciplinas na área do concurso (máximo de 2 disciplinas)
3.9 Em disciplinas de outras áreas (máximo de 2 disciplinas)
3.10 Orientações
3.11 .Dissertações e Teses (máximo de 2 Dissertações e Teses)
3.12 .Trabalhos de Conclusão de Curso ou Monografias de Especialização
(máximo de 2 trabalhos)
3.13. Iniciação Científica (máximo de 2 iniciações)
4. – ATIVIDADES TÉCNICO-PROFISSIONAIS: Peso
4.1 - Exercício de cargo, função e atividade profissional, sendo inaceitável a
simples inscrição em órgão de classe:
4. 2 .Na área do concurso (máximo de 3)
4.3. Em outras áreas (máximo de 3)
4.4 Títulos conferidos por entidades públicas e privadas, nacionais ou
estrangeiras, bem como filiação comprovada e atualizada à entidades
científicas:
4.5 Na área do concurso (máximo de 3 )
4.6 Em outras áreas (máximo de 3)
4.7 Outros títulos, que demonstram atuação profissional em outras áreas e na
comunidade:
4.8 Na área do concurso (máximo de 3)
4.9 Em outras áreas (máximo de 3)
4.10 Participação em Comissões Julgadoras
4.11 Bancas de Concursos Públicos para Docentes (máximo de 4 bancas)
4.12 Bancas de Dissertações e Teses (máximo de 4 bancas)
4.13 Bancas de TCCs e Monografias (máximo de 4 bancas)
4.14 Outras comissões julgadoras de caráter científico e cultural (máximo de 4
outras comissões)

1
4.00
15
5
20
7
5
2
20
10
5
1.00

6
4

6
4

4
2
4
3
2
1

Para os títulos constantes da formação acadêmica será considerada 2a maior titulação
pontuada uma única vez.1
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Anexo II do Edital nº 88, de 14.03.2011 - Campus Universitário de Marabá
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática e pontuações das provas.
Lotação:UFPA- Campus Universitário de Marabá- regime de trabalho: Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso

Sistema de Informações

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1-A modelagem de dados;
2-Análise de Sistemas (conceituação; fases da análise; modelagem
de dados, etc);
3-Aplicações não convencionais (Datamining, datawarehouse,
multimídia, temporais; baseados em lógica e banco de dados
geográfico);
4-Banco de dados (visão geral de gerenciamento de banco de
dados; arquitetura de sistemas de banco de dados).
5-Bancos de Dados Distribuídos (introdução; questões
preliminares; os doze objetivos; problemas de sistemas
distribuídos; sistemas cliente/servidor; independência do sgbd;
recursos SQL);
6-Conceitos da teoria geral de sistemas (definição; características;
organizações como sistemas; informação; enfoque sistêmico para
soluções de problemas);
7-Conceitos da teoria geral de sistemas (definição; características;
organizações como sistemas; informação; enfoque sistêmico para
soluções de problemas);
8-Projeto de Sistemas (projeto de software; princípios de projeto;
conceitos de projeto; projeto modular, etc);
9-Segurança em banco de Dados, Linguagem SQL;
10-Sistema de Gerencia de Banco de Dados;
11-Sistemas de Informações Gerenciais;
12-Álgebra relacional (introdução; operadores relacionais;
exemplos com os operadores);

Endereço para envio de documentos: Folha 31, Quadra 7, Lote Especial S/N, Nova Marabá Marabá-Pa.CEP 68501-970, Caixa Postal 101.
PROVA ESCRITA
A avaliação da Prova escrita será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1- Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 2.00 pts;
2 -Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de ideias, extensão, atualização e
profundidade: 6.00 pts;
3 - Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 2.00 pts;
PROVA DIDÁTICA
A avaliação da Prova Didática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 3,50 pts
2- Planejamento e Organização: 3.50 pts
3 - Recursos Didáticos: 3.00 pts.
PROVA DE MEMORIAL
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com as ponderações abaixo:

1 - Domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando para sua
pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso e/ou do Projeto Pedagógico do Curso e/ou do
Perfil do Curso, conforme exigido no Plano de Concurso, 2.00 pts.
2 - Profundidade dos conhecimentos do candidato na área de conhecimento do Concurso e/ou do
Projeto Pedagógico do Curso, conforme exigido no Plano de Concurso, 2.00 pts.
3- Pertinência e adequação das referências bibliográficas, 0.50 pts.
4- Dados da carreira do candidato que revelem perfil acadêmico e científico adequado ao Projeto
Pedagógico do Curso e/ou do Perfil do Curso, conforme exigido no Plano de Concurso, 1.00 pts.
5- Participação do candidato em atividades de ensino, pesquisa e extensão, 2.00 pts.
6- Participação do candidato em outras atividades individuais ou em equipe, relacionadas à área
de conhecimento em exame e/ou ao Projeto Pedagógico do Curso e/ou ao Perfil do Curso, 0.50 pts.
7- Pertinência das propostas futuras de atuação profissional na academia em relação às áreas de
ensino, pesquisa e extensão, 2.00 pts.

JULGAMENTO DE TÍTULOS
–

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 Peso/Pontuação
1 : Formação Acadêmica
1.1: Título de livre-docência ou doutorado na área de conhecimento
objeto de concurso.
1.2: Título de livre-docência ou doutorado em área considerada, pela
Comissão Examinadora, como relacionada a área de conhecimento
objeto do concurso.
1.3: Título de Mestre na área de conhecimento objeto do concurso ou em
áreas correlatas.
1.4: Título de Mestre em área considerada pela Comissão Examinadora,
como relacionada a área de conhecimento objeto do concurso.
1.5: Título de Especialista na área de conhecimento objeto do concurso.
1.6: Título de Especialista em áreas consideradas relacionadas.
1.7: Titulo de graduação na área de conhecimento objeto do concurso ou
em áreas consideradas relacionadas.
1.8: O procedimento para cômputo dos pontos do Grupo I consiste em
considerar a maior titulação, pontuada uma única vez.
2 : Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
2.1: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou
revisões da literatura científica publicados sob a forma de livros
indexados, na qualidade de único autor, co-autor, único editor, co-editor,
único organizador ou co-organizador.

2.00
10 pt
9,5

9,0
8,5
8,0
7,5
7,0

3.00
3 pontos por
livro

2.2: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 2 pontos por
revisões de literatura científica publicados sob a forma de capítulos de capítulo
livros indexados, na qualidade de único autor ou co-autor

2.3: Patente licenciada.

2.4: Patente registrada.

3 pontos por
patente

1,5 ponto por
patente
2.5: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 3 pontos
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
em periódicos internacionais indexados e com corpo editorial, na
qualidade de único autor ou co-autor, na área objeto do concurso.
2.6: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 2 pontos
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
em periódicos nacionais indexados e com corpo editorial, na qualidade
de único autor ou co-autor, na área objeto do concurso.
2.7: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 1 ponto
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
em periódicos locais indexados e de corpo editorial, na qualidade de
único autor ou co-autor, na área objeto do Concurso.
2.8: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 2 pontos
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
em periódicos internacionais indexados e de corpo editorial, na qualidade
de único autor ou co-autor, em área correlata.
2.9: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 1 ponto
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
em periódicos nacionais indexados e com corpo editorial, na qualidade
de único autor ou co-autor, em área correlata
2.10: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 0,5 ponto
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos
em periódicos locais indexados e de corpo editorial, na qualidade de
único autor ou co-autor, em área correlata.
2.11: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 1,5 ponto por
revisões de literatura científica publicados sob a forma de comunicações artigo
curtas em periódicos indexados e de corpo editorial, na qualidade de
único autor ou co-autor.
2.12: Trabalhos que representem contribuições científicas originais ou 0,5 ponto por
revisões de literatura científica publicados sob a forma de artigos plenos artigo
ou comunicações curtas em revistas não indexadas, sem corpo editorial,
na qualidade de único autor ou co-autor
2.13: Trabalhos completos publicados em anais de congressos 1,5 ponto por
internacionais.
publicação
2.14: Trabalhos completos publicados em anais de congressos nacionais. 1 ponto por
publicação
2.15: Resumos publicados em anais de congressos internacionais.
1 ponto
2.16: Resumos publicados em anais de congressos nacionais.
0,5 ponto
2.17: Resumos publicados em anais de congressos regionais.
0,2 ponto
2.18: Trabalhos devidamente autenticados apresentados em congressos, 0,3 ponto por
seminários, conferências e outras reuniões semelhantes, sob forma de comunicação
comunicação oral, na qualidade de único autor ou co-autor.
2.19: Participação em bancas de defesa de mestrado e/ou doutorado.
2,0 por banca
2.20: Participação em bancas de defesa de graduação e/ou 1 por banca
especialização.
2.21: O procedimento para cômputo dos pontos do Grupo II consiste em
somar todos os pontos obtidos de cada candidato. O candidato com maior
pontuação terá sua nota equivalente a 10,0 (dez) e os demais terão suas
notas proporcionais ao de maior nota.
3 : Atividades didáticas
3.00

3.1: Exercício do magistério em nível superior como professor de
disciplina da área objeto do concurso na UFPA, ou em outras instituições
de nível superior, devidamente autorizadas ou reconhecidas em nível de
professor titular ou equivalente.
3.2: Exercício do magistério em nível superior como professor de
disciplina da área objeto do concurso na UFPA, ou em outras instituições
de nível superior, devidamente autorizadas ou reconhecidas em nível de
professor adjunto ou equivalente.
3.3: Exercício do magistério em nível superior como professor de
disciplina da área objeto do concurso na UFPA, ou em outras instituições
de nível superior, devidamente autorizadas ou reconhecidas em nível de
professor assistente ou equivalente.
3.4: Exercício do magistério em nível superior como professor de
disciplina da área objeto do concurso na UFPA, ou em outras instituições
de nível superior, devidamente autorizadas ou reconhecidas,em nível de
professor auxiliar, substituto ou equivalente.
3.5: Exercício do magistério em nível superior como professor de
disciplina da área objeto do concurso na UFPA, ou em outras instituições
de nível superior, devidamente autorizadas ou reconhecidas,como
monitor de ensino superior.
3.6: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso, em nível de
professor titular ou equivalente.
3.7: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso, em nível de
professor adjunto ou equivalente:
3.8: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso, em nível de
professor adjunto ou equivalente.
3.9: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina de
área afim à área de conhecimento objeto de concurso,em nível de
professor assistente ou equivalente.
3.10: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina
de área afim à área de conhecimento objeto de concurso,em nível de
professor auxiliar, substituto ou equivalente.
3.11: Atividade didática de nível superior como professor de disciplina
de área afim à área de conhecimento objeto de concurso como monitor.
3.12: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso,em nível de professor titular ou equivalente.
3.13: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso, em nível de professor adjunto ou equivalente.
3.14: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso,em nível de professor assistente ou equivalente.
3.15: atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso, em nível de professor auxiliar ou equivalente.
3.16: Atividade didática de nível médio como professor de disciplina
considerada, pela Comissão Examinadora, como relacionada à área
objeto de concurso como monitor.
3.17: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de tese de doutoramento.
3.18: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de dissertação de mestrado.
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3.19: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de trabalho de conclusão de cursos de graduação
3.20: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão na área de conhecimento objeto de concurso,
como orientador de aluno de iniciação científica e monitor.
3.21: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de tese de doutoramento
3.22: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de dissertação de mestrado.
3.23: atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos de
pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de trabalho de conclusão de cursos de
graduação.
3.24: Atividades didáticas de nível superior relacionadas com trabalhos
de pesquisa ou extensão de área afim à área de conhecimento objeto de
concurso, como orientador de aluno de iniciação científica e/ou monitor.
3.25: Desempenho de cargo de direção ou chefia, em cujo exercício
inclua a supervisão de atividade de ensino na área de conhecimento
objeto do concurso.
3.26: Desempenho de cargo de direção ou chefia, em cujo exercício
inclua a supervisão de atividade de ensino em área relacionada ao objeto
do concurso
3.27: O cômputo dos pontos do Grupo III consiste em optar pelo item
mais alto entre 3.1 a 3.16, somá-lo com o total dos itens 3.17 a 3.26. O
candidato com maior pontuação terá sua nota equivalente a 10,0 e os
demais terão suas notas proporcionais ao mesmo.
4 : Atividades Técnico-Profissionais
4.1: Exercício de cargo, função ou atividade profissional na área do
conhecimento objeto do concurso, que não tiverem sido pontuados como
atividades didáticas.
4.2: Exercício de cargo, função ou atividade profissional, na área do
conhecimento objeto do concurso,fora da academia, em instituições de
ensino, industrias, empresas, laboratórios de pesquisa, agências
governamentais e similares, não sendo aceita a simples i
4.3: Títulos conferidos por entidades públicas e privadas, nacionais,
estrangeiras e internacionais, bem como filiação a entidades científicas
de qualquer origem, que importem no reconhecimento da capacidade
profissional do candidato na área de conhecimento ob
4.4: Outros títulos conferidos ao candidato que demonstrem sua atuação
profissional em outras áreas do conhecimento e na comunidade a que
pertence.
4.5: Aprovação em concurso público para o magistério superior, na área
do concurso, para professor titular.
4.6: Aprovação em concurso público para o magistério superior, na área
do concurso, para professor adjunto.
4.7: Aprovação em concurso público para o magistério superior, na área
do concurso, para professor assistente.
4.8: Aprovação em concurso público para o magistério superior, na área
do concurso, para professor auxiliar.
4.9: Aprovação em concurso público para o magistério superior
sendo,em área correlata, para professor titular.
4.10: Aprovação em concurso público para o magistério superior em área
correlata adjunto.
4.11: Aprovação em concurso público para o magistério superior, em
área correlata, para professor assistente
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1,0 ponto por
título
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1,5 pontos
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4.12: Aprovação em concurso público para o magistério superior, em 0,1 ponto
área correlata, para professor auxiliar.
4.13: O procedimento para cômputo dos pontos do Grupo IV consiste em
somar todos os pontos obtidos de cada candidato. O candidato com maior
pontuação terá sua nota equivalente a 10,0 (dez) e os demais terão suas
notas proporcionais ao de maior nota.
Para os títulos constantes da formação acadêmica será considerada a maior titulação pontuada uma
única vez.
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Anexo II- Edital nº 88, de 14.03.2011- SOURE -UFPA
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática e pontuações da Prova de
Títulos.
Tema do Concurso

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática

Seminário Interdisciplinar com
ênfase em Educação Inclusiva

1 - A legislação brasileira e seus impactos na inclusão das pessoas
surdas e cegas;
2 - A psicomotricidade no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas cegas;
3 - A sistematização da escrita do português na educação da pessoa
surda;
4 - A técnica do Cued Speech e o ensino do Português L2 em séries
iniciais do Ensino Fundamental;
5 - Didática do ensino de Braille em séries iniciais do Ensino
Fundamental;
6 - Didática do ensino do Sorobã em séries iniciais do Ensino
Fundamental;
7 - Educação inclusiva: linguagem e identidade;
8 - Fundamentos e procedimentos de avaliação de alunos cegos, surdos e
surdo-cegos;
9 - Metodologias de ensino e aprendizagem de Braille
10 - Metodologias de ensino e aprendizagem do Português para as
pessoas surdo-cegas;
11 - O papel da dactilologia no ensino e aprendizagem das pessoas
surdas e surdo-cegas;
12 - Projeto Pedagógico : competências e habilidades previstas na área
de linguagens, códigos e novas tecnologias para ensino e aprendizagem
de pessoas cegas, surdas e surdo-cegas;
13 - Técnicas de Leitura e Escrita no Sistema Braille.
14 - Técnicas e métodos de ensino para a aquisição da língua portuguesa
oral na educação dos surdos e surdo-cegos;
15 - Ética e educação especial: o papel da oralidade nos processos de
inclusão social das pessoas surdas, cegas e surdo-cegas;

Endereço para enviar documentos: Campus Universitário do Marajó-Soure: 13ª
rua, Tv. 19ª, N°:s/n, Bairro:Umirizal, CEP: 68.870-000, Soure – Pará.
Prova Escrita
A avaliação da Prova escrita será realizada de acordo com os itens a seguir:
1 -Estrutura do texto- Apresentação: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão; 2.00
pts
2 -Conteúdo e desenvolvimento do tema: organização, coerência, clareza de idéias,
extensão, atualização e profundidade; 6.00 pts.
3 -Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e
correção gramatical, 2.00 pts.

Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com os itens a seguir:
1- Clareza de idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema; 5.00 pts.
2- Planejamento e Organização; 3.00 pts.
3- Recursos Didáticos; 2.00 pts.
Prova de Memorial
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com os itens a seguir:
1- Domínio dos temas e idéias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando, de
modo especial, para a sua pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso; 2.00
pts.
2 -Consistência teórica, formativa e prática; 1.00 pts.
3- Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do
Concurso; 2.00 pts
4 -Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas; 0.50 pts.
5- Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica; 1.50
pts.
6- Participação do candidato em Programas de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como
em atividade de administração universitária; 0.50pts.
7- Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe,
relacionadas a área de conhecimento em exame.2.50 pts.
Prova de Títulos
Tabela de Pontuação da Prova de Títulos
O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Currículo 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:
Tabela de Valoração:
Pontuação dos Títulos
1 FormaçãomAcadêmica
1.1: Diplomas ou certificados
1.1.1: Diploma de doutor na área do concurso
1.1.2: Diploma de Doutor em áreas afins do concurso
1.1.3: Certificado de estágio de pós-doutorado na área do concurso ou
áreas afins
1.1.4: Diploma de Mestre na área do concurso
1.1.5: Diploma de especialização
2 : Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
2.1: Publicação científica em periódicos (ou no prelo).

Peso/Pontuação
2.00
10.0
2 - Por Unidade
1.5
Por
Unidade
0.5
Por
Unidade
0.5
Por
Unidade
0.2
Por
Unidade
4.00
5.0

2.1.1: Artigo com fator de impacto maior que 2

0.5 - Por Artig

2.1.2: Artigo com fator de impacto maior que 1 e menor que 2
0.4 - Por Artigo
2.1.3: Artigos científicos publicados ou no prelo em periódico com 0.2 - Por Artigo
índice de impacto acima de zero e inferior a 1.
2.1.4: Artigos científicos publicados ou no prelo em periódico sem índice 0.05 - Por Artigo
de impacto
2.2: Autoria de livro ou capitulo de livro

1.0

2.2.1: Autoria de livro ou capitulo de livro relacionado a área do
concurso
2.2.2: Autoria de livro ou capitulo de livro de interesse científico mas
fora da área do concurso

0.05 - Por Livr

2.3: Publicação em anais de congressos

0.5

2.3.1: Trabalho científico completo publicado em anais de congressos

0.05
Trabalho

Por

2.3.2: Resumo científico apresentado ou publicado em anais de
congressos

0.005
Resumo

Por

2.4: Participação em eventos como palestrante

1.0

2.4.1: Participação em conferências, mesas redondas ou simpósios
como palestrante

0.01
Evento

2.5: Coordenação de projetos de pesquisa com financiamento

2.0

2.5.1: Coordenação de projetos de pesquisa com financiamento

0.05 - Por Projet

2.6: Bolsas de pesquisa (SET, DTI, DCR, etc)
2.6.1: Certificado de bolsista de pesquisa (SET, DTI, DCR, etc)

0.5
0.02
Por
Evento
3.00
2.0
0.1 - Por Ano
0.05 - Por Ano

3 : Atividades didáticas
3.1: Magistério
3.1.1: Comprovante do exercício de magistério no Ensino superior
3.1.2: Exercício do Magistério na educação básica, incluindo
administração, supervisão e orientação pedagógica
3.1.3: Ministração de Ensino não regular (cursos, conferências, mesas
redondas, etc., na área do concurso.
3.2: Orientação
3.2.1: Orientação de tese de doutorado aprovada

0.04 - Por Livro

0.1
Atividade
4.5
0.4 - Por Tese

Por

Por

0.2 - Por Unidad
3.2.2: Orientação de dissertação de mestrado aprovad
3.2.3: Orientação de monografia de especialização aprovada

0.05
Unidade

Por

3.2.4: Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação

0.02
Unidade

Por

3.2.5: Orientação de grupo PET

0.02
Unidade

Por

3.2.6: Orientação de aluno de iniciação científica, extensão ou monitoria

0.02 - Por Aluno

3.3: Participação em banca examinadora

2.0

3.3.1: Participação como membro efetivo em banca examinadora de tese
de doutorado
3.3.2: Participação como membro efetivo em banca examinadora de
dissertação de mestrado ou concurso publico para o magistério superior
3.4: Coordenação de projetos de docência

0.03 - Por Tese

3.4.1: Coordenação de projetos de ensino e extensão

0.05
Projeto
0.02
Evento
0.5

3.4.2: Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h)
3.5: Exercicio de monitoria, IC ou PET

0.02 - Por Banca
1.0
Por
Por

3.5.1: Certificado do exercício de monitoria, iniciação científica ou
participação em PET
4 : Atividades Técnico-Profissionais

0.01 - Por Ano

4.1: Exercicio do cargos de direção

6.

4.1.2: Diretor de Centro/Instituto ou Coordenador de Campus/Núcleo
(por mandato)
4.1.3: Coordenador de Curso de graduação ou pós-graduação (por
mandato)
4.1.4: Chefe de Departamento ou Diretor de Faculdade (por mandato)

0.3
Por
Unidade
0.2 - Por
Unidade
0.2 - Por Unidad

4.1.5: Chefia de Laboratório

0.025 - Por Ano

4.1.6: Direção de órgão de classe ou associação científica (por mandato)

0.1
Unidade
3.0

4.2: Prestação de serviços

1.00

Por

4.2.1: Prestação de serviços em empresas

0.01 - Por Ano

4.3: Membro de sociedade científica

0.5
0.025 - Por Ano

4.3.1: Membro de sociedade científica
0.5
4.4: Prêmio
4.4.1: Prêmios ou láureas recebidos

0.5
Por
Unidade
Para os títulos constantes da formação acadêmica será considerada 2a maior titulação
pontuada uma única vez.1

