
 

 

 

 
 

 

PLANO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUBSTITUTO (Base Legal: Lei n° 8.745/93 e Resolução n° 4.198/2011 – CONSEPE) - Edital Nº 155 foi 

publicado no DOU de 27/04/2017,seção 03. 

 
 O Vice Reitor da Universidade Federal do Pará, no uso de suas atribuições legais e na forma do que 

dispõe a Lei n. 8.745/ 1993 com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.425/2011, a Lei n. 12.772/2012, 

o Decreto n. 7.485/2011, alterado pelo Decreto n. 8.259/2014, o Decreto n. 6.944/2009 e a Resolução n. 
4.198/2011-CONSEPE, torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado da Instituto 

de Estudos Costeiros (IECOS) - Campus de Bragança da UFPA na Faculdade de Ciências Biológicas para 

preenchimento de 01 vaga de Professor Substituto em regime de trabalho de 40 horas semanais para a(s) 
disciplina(s): Prática de Ensino - Disciplinas de Estágios Supervisionados e Metodologia do Ensino de 

Ciências, de acordo com as seguintes informações: 

 

I – DA INSCRIÇÃO 
1.1. Poderão inscrever-se no concurso os portadores de diploma de: Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura em Física ou Licenciatura em Química, com mestrado (ou 

doutorado) em Educação em Ciências, Educação ou Ciências Ambientais. 
Local de inscrição: Secretária da Faculdade de Ciências Biológicas-Campus de Bragança, Alameda Leandro 

Ribeiro, S/N- Aldeia, Bragança-PA, Fone: (91) 3425-1209/3425-1288, de segunda-feira à sexta-feira no 

horário das 08:00 ás 12:00 horas e das 15:00 às 17:00 horas. E-mail: biolbrag@ufpa.br  

Período de Inscrição: 02 a 15/05/2017 
Homologação das inscrições: 19/05/2017 

Data de seleção: 22 a 31/05/2017 

1.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar pessoalmente, ou por meio de procurador 
legalmente constituído (apresentar procuração específica), na Unidade proponente do Processo Seletivo 

Simplificado, a documentação exigida para homologação da inscrição (descrita nos subitens abaixo), 

conforme definido no Art. 25 da Resolução n. 4.198/2011/CONSEPE, ou encaminhá-la via Empresa 
Brasileira de Correios, pelo serviço de postagem rápida – SEDEX, ou serviço similar de entrega rápida, com 

a documentação já autenticada em cartório, sendo a data de entrega e postagem até o último dia de inscrição. 

a) Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e assinado; 

b) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes em 03 (três) vias, quando houver o julgamento de títulos, 
atendendo ao perfil descrito neste Edital, discriminando a experiência acadêmica, didática, científica, 

cultural e profissional, sendo apenas uma via deste acompanhada das comprovações. Os documentos 

referentes a comprovação deverão ser apresentados em cópia autenticada. 
1.3 Na falta dos diplomas e ou certificados, os candidatos poderão apresentar declaração atualizada de  

conclusão do curso, com a indicação que o candidato faz jus ao título e que está aguardando a emissão do 

diploma ou certificado, acompanhado de histórico escolar (Graduação e/ou Pós-Graduação). 
1.4. A documentação deverá ser encaminhada em envelope lacrado, contendo a identificação do 

candidato, o número do Edital e o Tema do Processo Seletivo Simplificado, ao setor de protocolo da 

Unidade responsável pelo PSS que deseja concorrer, conforme endereço abaixo:  

1.5 A Unidade aguardará as inscrições via Correio pelo prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir 
do dia seguinte ao final das inscrições.  

1.6 Não serão admitidas inscrições via fax e/ou correio eletrônico, ou fora do prazo determinado. 

1.7 Não haverá pagamento da taxa de inscrição.  
1.8 A documentação exigida para inscrição será homologada pela Comissão Examinadora e submetida à 

aprovação do órgão Colegiado da Unidade, no prazo de até 5 dias úteis, a contar da data final da 

postagem.  

1.9 Somente serão homologadas as inscrições de candidatos que atendam aos requisitos previstos no 
artigo 25 da Resolução n. 4.198/2011 – CONSEPE/UFPA 

1.10 A Unidade solicitante do PSS disponibilizará no local de realização das provas a relação de 

candidatos com a inscrição homologada em cada Processo Seletivo Simplificado. 
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1.11 O deferimento da inscrição não exime o candidato que venha a ser aprovado no PSS da obrigação de 

apresentar, no momento da contratação, os comprovantes definitivos da formação exigida, sem a qual 

perderá irrevogavelmente e automaticamente o direito de ser contratado no cargo.  
1.12 Caso não haja candidatos inscritos, o prazo de inscrição ficará automaticamente prorrogado por igual 

período, mediante divulgação do novo cronograma pela Unidade proponente do PSS. 

 

II– DA(S) PROVA(S)  

2.1 - Prova Escrita (Eliminatória e Classificatória) 

A prova escrita será de caráter eliminatório e versará sobre os temas que constam no programa listado no 

item 2.3. O tema da prova será sorteado antes do início da prova e o candidato terá quatro horas para 
escrever acerca do assunto. Será realizada a leitura da prova escrita de todos os candidatos em horário 

definido pela Comissão.  

2.1.1 A avaliação da Prova Escrita observará os critérios abaixo discriminados, sendo que a valoração a 
ser conferida a cada um deles ficará a cargo da Unidade, conforme a Resolução que trata da Valoração 

das Provas e Títulos que prevê a Resolução do CONSEPE, que trata dos Concursos para professores 

efetivos da UFPA: 

a) apresentação: introdução, desenvolvimento e conclusão; 
b) conteúdo e desenvolvimento do tema: organização, coerência, clareza de ideias, extensão, atualização 

e profundidade;  

c) linguagem: uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção 
gramatical.  

2.1.2 A presença do(s) candidato(s) é obrigatória durante o ato da leitura da Prova Escrita, sob pena de 

eliminação automática. 
 

2.2 - Prova Didática (Eliminatória e Classificatória) 

2.2.1 A prova didática será de caráter eliminatório e terá duração mínima de 30 (trinta) e máxima de 50 

(cinquenta) minutos, sobre um dos temas que constam no programa abaixo listado. O tema será sorteado com 
24 horas de antecedência, e todos os candidatos devem estar presentes no sorteio, sob pena de eliminação 

automática. 

2.2.2 A prova didática será realizada necessariamente em sessão pública, sendo vetado aos demais 
candidatos assisti-la. 

2.2.3 Ao iniciar a prova didática o candidato fornecerá a cada um dos integrantes da comissão julgadora o 

respectivo plano de aula.  
2.2.4 O candidato poderá utilizar na execução da prova quaisquer recursos didáticos por eles julgados 

necessários e que sejam disponibilizados pela Faculdade de Ciências Biológicas. 

2.2.5 O atraso ou a falta do candidato em qualquer uma das fases do concurso, implicará na sua 

desclassificação. 
2.2.6 A Prova Didática destina-se à avaliação do desempenho didático-pedagógico do candidato, 

devendo ser observados a clareza, a organização e o planejamento da aula; a extensão, atualização e 

profundidade de seus conhecimentos, cuja ponderação de cada critério ficará a cargo da Unidade 
responsável pelo PSS, atendendo à Resolução da Unidade que trata da Valoração das provas e Títulos 

que prevê a Resolução do CONSEPE, que trata dos Concursos para professores efetivos da UFPA. 

2.2.7 Na impossibilidade de todos os candidatos realizarem a Prova Didática no mesmo dia, um novo 

sorteio será realizado, com vinte e quatro horas de antecedência de cada dia de prova. 
 

2.3 - Programa para Prova Escrita e Didática: 

1 – Estágios Curriculares nas Licenciaturas: diretrizes e normativas. 
2 – Espaços formais e não formais e o ensino de ciências. 

3 – As competências necessárias ao docente de Ciências no atual contexto educacional. 

4 – Estratégias pedagógicas para o Ensino de Ciências. 
5 – Pesquisa sobre Educação em Ciências e formação de professores. 

6 – Prática de ensino de Ciências e a inclusão no contexto educacional multicultural. 

7 – Prática de ensino e a mediação do ensino-pesquisa-extensão no processo de construção do conhecimento.  

8 – Currículo e História das disciplinas escolares: Biologia e Ciências.  
9 – As diferentes concepções no ensino de Ciências.  

10 – História de vida e formação de professores: a construção da identidade docente.  
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2.5.- Prova de Títulos (Classificatória) 

2.5.1 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 (Anexo): 

I – Grupo I – Formação Acadêmica; 

II – Grupo II – Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural; 
III – Grupo III – Atividades Didáticas; 

IV – Grupo IV – Atividades Técnico-Profissionais. 

 

2.6 - Local, horário e datas das provas. 

Os candidatos que não estiverem presentes nos horários estabelecidos pelo Edital, estarão automaticamente 

eliminados do processo seletivo. 

Local: Campus Universitário de Bragança . 
Horário e Datas: 22 a 31/05/2017 

Data Horário Evento 

02 a 15/05 8-12h/15-17h  Inscrições 

19/05  Homologação das inscrições 

22/05 8-12h Prova Escrita (Eliminatória) 

14h Leitura pública da prova escrita dos candidatos 

A partir das 18h Divulgação do resultado da Prova escrita 

25/05 8h Sorteio do ponto da Prova Didática 

26/05 8h Prova didática (Eliminatória) 

A partir das 18h Divulgação do resultado da Prova didática 

31/05 9 h  Prova de Títulos (análise de currículo/ Classificatória) 

01/06 9 h Resultado final 

 



III. DOS RESULTADOS 

3.1 A avaliação das provas e a classificação obedecerão aos critérios estabelecidos na Resolução n° 

4.198/2011 – CONSEPE/UFPA, ao Decreto 6.944/2009 e as Resoluções das Unidades, que tratam da 
Valoração das Provas. 

3.2 Os examinadores deverão atribuir uma pontuação de zero a dez para o exame das Provas e Títulos (se 

houver).  
3.3 As Provas Escrita e Didática terão caráter eliminatório, sendo reprovado do PSS o candidato que 

obtiver pontuação inferior a 7 (sete) em uma delas.  

3.4 A pontuação do candidato em cada prova será a média aritmética simples dos pontos a ele atribuídos 

por cada um dos examinadores, considerada uma casa decimal. 
3.5 Quando houver Julgamento de Títulos, será considerado aprovado no Processo Seletivo Simplificado 

o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5 (cinco) como média aritmética simples das 

pontuações das Provas e Títulos. 
3.6 O resultado será divulgado nos quadros de avisos da Unidade responsável pelo PSS. 

3.7 A classificação dos aprovados no PSS será feita em ordem decrescente da nota final dos candidatos, 

limitada ao número máximo de aprovados, estabelecido pela legislação vigente. 

3.8 Em caso de empate, a Comissão Examinadora utilizará sucessivamente os critérios de desempate, 
conforme Resolução do CONSEPE que trata a respeito de Concursos Públicos. 

3.9  Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do 

Decreto 6.944/2009, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no 
Processo Seletivo Simplificado. 

3.10  Nenhum dos candidatos com notas e pontuações empatados na última classificação de aprovados 

serão considerados reprovados nos termos do Art. 16 do Decreto nº 6.944/2009. 
 

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 As inscrições serão feitas até 15 dias a partir da publicação do Edital, no Campus de Bragança da 

Universidade Federal do Pará, de 2
a
 a 6

a
 no horário das 8hs às 12hs e de 15 às 17hs; 

4.2 No momento da inscrição, os candidatos receberão os programas elaborados para as provas e quaisquer 

outras instruções existentes; 

4.3 Das disposições sobre: Pessoas com Deficiência (Pcd); Recursos ; Requisitos para Contratações; 
Atividades a serem exercidas pelo docente; e Remuneração podem ser consultadas na versão completa deste 

edital que estará disponível no site da PROGEP: www.progep.ufpa.br. 

4.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo reitor, ouvido se necessário, o conselho do Campus de Bragança.   
 

Bragança, 27 de abril de 2017. 

 

Profa. Dra. Gláucia Caroline Oliveira 
Diretora da Faculdade de Biologia 

Campus de Bragança 

 
 

  



ANEXOS 
 

PLANO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUBSTITUTO (Base Legal: Lei n° 8.745/93 e Resolução n° 4.198/2011 – CONSEPE) - Edital Nº 155 foi 

publicado no DOU de 27/04/2017,seção 03. 

 

4.1.5 - Prova de Títulos  

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 1. Títulos decorrentes de atividades científicas, artísticas ou culturais: serão considerados 

somente aqueles ligados à área objeto do concurso ou afins (Prática de Ensino - Disciplinas de 

Estágios Supervisionados e Metodologia do Ensino de Ciências) – MÁXIMO 3 PONTOS: 

 
Atividades Pontuação 

Máxima 

a) Trabalhos publicados sob a forma de artigos completos em revistas indexadas com corpo editorial 3 

b) Livros publicados em que participa como editor ou co-autor. 2 

c) Livros publicados em que participa como autor ou co-autor de capítulos isolados. 1,5 

d) Trabalhos publicados sob a forma de artigos completos ou resumo expandido em revistas, que 

embora não indexadas, sejam reconhecidas pela comunidade científica da área como veículo adicional 

de conhecimento especializado nacional. 

 

 

1,0 

e) Trabalhos publicados sob a forma de comunicações e resumos em revistas, que embora não 
indexadas, sejam reconhecidas pela comunidade científica da área com veículo adicional de 

conhecimento especializado nacional. 

 
 

0,5 

OBS: A somatória dos itens a,b,c,d não poderá ultrapassar o valor 3, máxima para o item “atividades científicas, 

artísticas e culturais”.  

O valor de cada unidade de quesitos de (a) a (d) serão definidos de forma comparativa. Por exemplo: o candidato 1 tem 

10 publicações e o 2 tem 5. O valor de cada publicação será igual ao número máximo de pontos permitidos dividido 

pela maior pontuação, ex: 3/10=0,3. 

 

Grupo 2. Títulos decorrentes de atividades acadêmicas: serão considerados somente aqueles 

ligados à área objeto do concurso ou afins (Prática de Ensino - Disciplinas de Estágios 

Supervisionados e Metodologia do Ensino de Ciências) MÁXIMO DE  2 PONTOS 
  Atividades Pontuação Máxima 

a) Livre-docência ou Doutorado na área ou em área afim 2,0 

b) Mestrado na área ou em área afim 1,5 

c) Especialização ou aperfeiçoamento na área ou em área afim 1,0 

d) Atualização ou similares na área ou em área afim (CH igual ou superior a 30 

horas) 

0,15 por curso,  

(até o máximo de 0,6 pontos) 

e) Participação em cursos na área ou áreas afins (CH mínima de 20 horas) 0,1 ponto por curso,  

(até o máximo de 0,5 ponto) 

OBS: Será considerado apenas um título para cada categoria (por ex: se o candidato tiver dois diplomas de Mestrado, 

será considerado apenas um diploma), exceto para os ítens “d” e “e”. 

 

Grupo 3. Títulos decorrentes de atividades didáticas: serão considerados somente aqueles ligados 

ao ensino das disciplinas (Prática de Ensino - Disciplinas de Estágios Supervisionados e 

Metodologia do Ensino de Ciências). – MÁXIMO DE 4 PONTOS. 
a) Atividades de ensino superior (máximo de 3 pontos): 

a.1) Professor titular ou Professor adjunto  (0,5 ponto /semestre) 

a.2) Professor assistente  (0,4 pontos / semestre) 

a.3) Professor auxiliar  (0,5 pontos / semestre) 

a.4) Professor colaborador  (0,15 pontos / semestre –  

a partir de 10 horas/aula) 

a.5) Professor de ensino médio  (0,15 pontos / semestre)   

b) Atividades de orientação de trabalhos de pesquisa (máximo de 1 ponto) 

b.1) Doutorado  (1,0 pontos/tese concluída) 



b.2) Mestrado  (0,5 pontos/dissertação concluída) 

b.3) Especialização ou aperfeiçoamento  (0,25 pontos/ trabalho aprovado) 

b.4) Trabalho de conclusão de curso  (0,12 pontos/ trabalho aprovado) 

b.5) Iniciação científica  (0,05 pontos/aluno/ano) 

 

Grupo 4. Títulos decorrentes de atividades profissionais: serão considerados somente aqueles 

ligados à área do concurso e áreas afins (Prática de Ensino - Disciplinas de Estágios 

Supervisionados e Metodologia do Ensino de Ciências) – MAXIMO DE 1 PONTO 
Exercício de cargo, função ou atividade profissional da área 0,1 ponto/ano 

Títulos conferidos por entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 

bem como filiação a entidades cientificas  

0,1 ponto/título 

máximo de 0,3 pontos 

Estágios supervisionados na área ou áreas afins (Ciências Biológicas)  0,1 ponto/estágio com CH 150h 

máximo de 0,3 pontos 

Monitoria na área ou áreas afins 0,05 pontos/semestre com CH 

mínima de 10 horas 

máximo de 0,15 pontos. 

 

 
  



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOA 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

(Prática de Ensino - Disciplinas de Estágios Supervisionados e Metodologia do Ensino de Ciências) 

 

NOME COMPLETO: _____________________________________________________________ 

 

DATA DE NASCIMENTO: ___________________ NACIONALIDADE: ___________________ 

 

NATURALIDADE: ____________________________                               SEXO: M ( ) F ( ) 

 

Nº IDENTIDADE: __________________ ORGÃO EMISSOR: _______ DATA EXP: __________ 

 

CPF: _________________________  Nº DO TÍTULO DE ELEITOR: _______________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________________________ Nº _____________ 

 

BAIRRO: _________________ COMPLEMENTO: _____________________________________ 

 

CIDADE: __________________ESTADO: ________________ CEP: ______________________ 

CONTATOS: 

TELEFONE RESIDENCIAL: (    ) ________________________________ 

 

TELEFONE CELULAR: (    ) ____________________________________ 

 

E-MAIL: ____________________________________________________ 

 

Venho requerer a inscrição no Processo Seletivo Simplificado, para contratação por tempo 

determinado, em Regime de Trabalho de 40 horas, na Área de Conhecimento/Matéria: 

_______________________________, para o Instituto ou Campus, 

______________________________________________, da Universidade Federal do Pará. 

Conforme Edital nº _______________, publicado no Diário Oficial da União de 

________________, responsabilizo-me integralmente pelos dados desta ficha e junto os 

documentos exigidos pelo edital. 

 

Em caso de procuração é necessário anexar a procuração reconhecida em cartório, fotocópia da 

carteira de identidade do procurador e informar os seguintes dados do procurador:  

Nome: _________________________________________________________________________, 

endereço: ________________________________________________________________________ 

e telefone: (     )_____________________________ 

 

Local e data ____________, ____/____/2017. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato ou Procurador. 


