
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

EDITAL DE 110, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2012

A Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, da Universidade Federal de 

São João del-Rei, no uso de suas atribuições tendo em vista a Lei 12.772, de 28 de 

dezembro  de  2012,resolve:  RETIFICAR  os  Editais  de  Concurso  Publico  para 

provimento de cargo de docente da carreira do Magistério Superior,  CPD 110/2012, na 

área  de  PROJETOS  E  TECNOLOGIAS  DIGITAIS,   publicado  no  DOU  de  7  de 

dezembro de 2012.

Cargo/ Regime Trabalho: Auxiliar - DE

Requisito básico: Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Data de inscrição: de 7 de dezembro de 2012 a 20 de Março de 2013 (exceto finais de 

semanas, recessos e feriados), no Departamento Arquitetura, Urbanismo e Artes 

Aplicadas Campus Tancredo Neves, à Avenida Visconde do Rio Preto, s/nº, Bengo, 

36.301-360, São João del-Rei - MG, no horário de 9 às 11 horas e de 14 às 17 horas.

A data prevista para o início das provas é 03 de abril de 2013.  A confirmação da data, 

juntamente com o horário e o local das provas, serão divulgados na página da UFSJ 

http://www.ufsj.edu.br/concursos_docentes).

Taxa de Inscrição: R$ 107,84 (cento e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Remuneração: a remuneração é a constante na tabela abaixo:
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4.455,20

ANEXO 1

http://www.ufsj.edu.br/concursos_docentes


CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA  (10,0 PONTOS)

Candidato:

Critérios avaliados Pontuação máxima 
(10,0) Peso

Pontuação obtida
(pontuação máxima 

x peso)

1. Conhecimento e 
abrangência do 
assunto abordado

0,5

2. Clareza e 
objetividade na 
discussão do tema; 
organização na forma 
de apresentação do 
tema

0,3

3. Redação 0,2

Total (em 10,0 pontos)  

ANEXO 2
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA (10,0 PONTOS)

Candidato:

Critérios avaliados Pontuação (máxima 
10,0) Peso

Pontuação obtida
(pontuação máxima 

x peso)
1.  Domínio  do 
conteúdo 
(contextualização  do 
tema,  exatidão  e 
domínio  do  tema, 
exposição  clara, 
objetiva  e  com 
fluência do tema).

0,4



2.  Adequação  do 
plano  de  aula 
(desenvolvimento 
seqüencial  da 
exposição; 
capacidade  de 
sintetizar os
pontos fundamentais; 
clareza  na 
apresentação)  ao 
tempo  pré-
determinado. 
Adequação  do 
conteúdo  aos  alunos 
de graduação.

0,2

3. Uso adequado dos 
recursos  didáticos. 
Postura  pedagógica. 
Uso correto da língua 
portuguesa.

0,4

Total (em 10,0 pontos)  



ANEXO 3
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PROVA DE TÍTULOS (10,0 PONTOS)

Candidato:

FORMAÇÃO

Critérios Pontuação (máxima 
10,0) Peso Nota Final

Titulação
Maior  titulação  até 
doutoramento, 
estágio de conclusão 
e  afinidade  do 
programa  e/ou  tese 
com  a  área  do 
concurso

3,5

Titulação  acima  de 
doutoramento
Pós-doutoramento, 
livre-docência, titular

0,3

Formação 
complementar
Outros  cursos  e 
treinamentos  afins  à 
área  e  ao  tema  do 
concurso

0,2

TOTAL (em 40,0 pontos)

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Critérios Pontuação 
(máxima 10,0)

Peso Nota Final

Publicação de livros 
e  em  periódicos 
indexados
Quantidade  de 
publicações, 
qualidade,  relevância 
e  abrangência  do 
meio  de  publicação, 
nível  de  participação 
na  autoria,  afinidade 
com  a  área  do 
concurso,  nível  de 
produtividade recente 
(últimos 5 anos)

0,5



Publicação  de 
artigos em eventos
Quantidade  de 
publicações,  tipo 
(resumo  ou  trabalho 
completo)  qualidade, 
relevância  e 
abrangência  do 
evento,  nível  de 
participação  na 
autoria,  afinidade 
com  a  área  do 
concurso,  nível  de 
produtividade recente 
(últimos 5 anos)

0,3

Publicação  ou 
citação  em  outros 
meios
Publicação  em 
revistas,  jornais  e 
magazines  como 
autor ou entrevistado. 
Citação  de  trabalhos 
nestes  meios,  nível 
de  produtividade 
recente  (últimos  5 
anos)

0,1

Participação  em 
grupo de pesquisa
Nível  de 
envolvimento  com  o 
grupo,  relevância  da 
produção  coletiva 
recente do grupo

0,1

Financiamento  para 
pesquisa
Obtenção  de 
financiamento  para 
pesquisa  (bolsa  e/ou 
recurso), participação 
em  projetos  de 
pesquisa  financiados 
por  empresas  e/ou 
agências de fomento

0,3

Participação  em 
comissão científica
Qualidade, relevância 
e  abrangência  da 
publicação,  entidade 
ou  evento;  afinidade 
do tema da comissão 
com  a  área  do 
concurso

0,2



Participação  em 
eventos
Número  de 
participações, 
qualidade,  relevância 
e  abrangência  dos 
eventos,  tipo  de 
participação, 
afinidade com a área 
do concurso, nível de 
produtividade recente 
(últimos 5 anos)

0,2

Organização  de 
eventos
Número  de  eventos, 
qualidade,  relevância 
e  abrangência  dos 
eventos,  tipo  de 
participação, 
afinidade com a área 
do concurso, nível de 
produtividade recente 
(últimos 5 anos)

0,3

TOTAL (em 20,0 pontos)

ATIVIDADES DIDÁTICO-ACADÊMICAS

Critérios Pontuação (máxima 
10,0)

Peso Nota Final

Exercício  de 
magistério superior
Tempo  de  exercício, 
regime  de 
dedicação/carga 
horária, afinidade das 
unidades curriculares 
lecionadas  com  a 
área do concurso

0,5

Aprovações  em 
concurso público
Considerar  apenas 
concursos  para 
docência  e  verificar 
regime  de 
dedicação/carga 
horária  da  vaga 
pretendida

0,1

Palestras  e 
conferências
Quantidade  de 
palestras,  qualidade 
e  nível  de 
abrangência  do 
evento,  afinidade 
com  a  área  do 
concurso

0,1



Docência  em 
cursos  de  curta 
duração
Quantidade  de 
cursos, carga horária, 
afinidade com a área 
do concurso

0,1

Orientação  de 
atividades 
científicas  e/ou  de 
extensão  na 
graduação
Quantidade  de 
orientações, 
existência  de 
desdobramentos  das 
atividades

0,2

Orientação  de 
monografias  e/ou 
trabalhos  finais  de 
graduação
Quantidade  de 
orientações, 
existência  de 
desdobramentos  das 
atividades

0,2

Orientação  de  pós-
graduação
Quantidade  de 
orientações,  nível  de 
orientação  e/ou 
supervisão 
(monografia, 
mestrado,  doutorado, 
pós  doutorado), 
existência  de 
desdobramentos

0,2

Participação  em 
bancas  de 
graduação
Número  de 
participações

0,1

Participação  em 
bancas  de  pós-
graduação
Número  de 
participações, tipo de 
banca  (mestrado, 
doutorado,  etc), 
afinidade com a área 
do concurso

0,2

Participação  em 
outras bancas
Número  de 
participações, tipo de 
banca  (concurso 
público,  concurso 
técnico-artístico,  etc), 
afinidade com a área 
do concurso

0,1



Atividades 
acadêmicas 
administrativas
Tipo  de  atividade 
(reitoria,  pró-reitoria, 
direção, 
coordenação,  chefia, 
vice,  colegiado, 
comissões),  carga 
horária 
comprometida

0,2

TOTAL (em 20,0 pontos)

ATIVIDADES PROFISSIONAIS E TÉCNICAS

Critérios Pontuação máxima 
(10,0)

Peso Nota Final

Exercício 
profissional
Tempo  de  exercício, 
regime de dedicação, 
nível  de 
responsabilidade, 
relevância  da 
instituição  onde  ou 
para  a  qual  a 
atividade foi exercida

0,5

Produção  técnica 
individual 
(projeto,  obra, 
produção  artística, 
consultoria,  relatório 
técnico,  etc)  - 
Número  de 
produções; 
qualidade, 
complexidade  e 
relevância;  afinidade 
com  a  área  do 
concurso e Produção 
técnica  coletiva  - 
Número  de 
produções;  tipo  de 
participação, 
complexidade, 
qualidade  e 
relevância;  afinidade 
com  a  área  do 
concurso

1,0

TOTAL (em 15,0 pontos)



OUTROS

Critérios Pontuação (máxima 
10,0)

Peso Nota Final

Premiações
Tipo  de  premiação, 
relevância,  afinidade 
com  a  área  do 
concurso

0,25

Atividades 
relevantes
Tipo  de  atividade 
(envolvimento 
político,  ONGs  e 
projetos  sociais, 
pesquisas 
independentes  em 
andamento); 
qualidade, 
complexidade  e 
relevância;  afinidade 
com  a  área  do 
concurso 

0,25

TOTAL (em 5,0 pontos)

TOTAL GERAL = somatório * 0,1

ANEXO 4

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE DEFESA DO PLANO DE TRABALHO 
(10,0 PONTOS)

Candidato:
Membro da Banca Examinadora:

Critérios avaliados Pontuação 
(máxima 10,0) Peso

Pontuação obtida
(pontuação máxima x 

peso)



Viabilidade de 
execução do Plano de 
trabalho proposto 
considerando o PPC- 
Arquitetura e 
Urbanismo da UFSJ. 
Pertinência e 
articulação das 
atividades docentes 
propostas quanto à 
área objeto do 
concurso e sua 
interrelação com o 
PPC- Arquitetura e 
Urbanismo da UFSJ.

0,3

Proposta de Plano de 
Curso para os 
módulos/ unidades 
curriculares e sua 
interrelação com o 
PPC- Arquitetura e 
Urbanismo da UFSJ.

0,15

Proposta de Plano de 
Curso para os 
estúdios e sua 
interrelação com o 
PPC- Arquitetura e 
Urbanismo da UFSJ.

0,15

Pertinência e 
articulação das 
atividades de 
pesquisa e extensão 
propostas à área 
objeto do concurso e 
sua inter-relação com 
o PPC- Arquitetura e 
Urbanismo da UFSJ.

0,15

Capacidade de 
argumentação e de 
defesa das idéias e 
das propostas. 
Clareza e 
objetividade na 
discussão dos Planos. 
Organização na forma 
de elaboração e 
apresentação do 
plano.

0,25

Total (em 10,0 pontos)  

São João del-Rei, 04 de março de 2013.
Adriana Amorim da Silva
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