
CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
PESSOAL DOCENTE

A  presente  cartilha  visa  uniformizar  os
procedimentos  a  serem  adotados  pelas  Bancas
Examinadoras  dos  concursos  para  carreira  do  Magistério
Superior na UFSJ. O objetivo não é criar uma norma única
de  realização  dos  concursos,  mas  sim  sugerir
procedimentos que garantam o cumprimento da legislação
vigente e subsidiem a administração a responder possíveis
questionamentos  futuros  por  parte  dos  candidatos

participantes dos processos de seleção.

Antes  de  mais  nada,  cabe  ressaltar  que  todos  os  concursos  para  docente  da  UFSJ  (efetivo  ou
substituto)  são  regidos  por  dois  Editais:  Edital  de  Condições  Gerais  (disponível  em
http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php) e Edital de Abertura.
É imprescindível para o bom andamento do concurso o conhecimento do inteiro teor de ambos os Editais pela
Banca Examinadora do Concurso, principalmente do Edital de Condições Gerais que dispõe as principais
normas e regras para realização do concurso.

INICIANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO

Após publicado o Edital de Abertura (com informações específicas da vaga, programa de
provas,  etapas,  etc…),  divulgada  a  Banca  Examinadora  e  a  lista  de  inscritos  com  a
confirmação do local, horário e data para início das provas, dá-se início aos procedimentos
para realização do concurso. 
Segue  abaixo  um  passo  a  passo  de  atividades  que  pode  ser  seguido  pelas  Bancas
Examinadoras em cada uma das etapas do Concurso:

1- INSTALAÇÃO
- receber os candidatos e conferir o documento de identidade apresentado pelos mesmos (a apresentação é
obrigatória).
- restringir a posse de equipamentos eletrônicos por parte dos candidatos e comunicá-los da proibição de
portar tais equipamentos.
- passar as orientações gerais para os candidatos, as principais regras do Edital e o cronograma pretendido
para realização do concurso.
- preparar ata de instalação.

2- PROVA ESCRITA (primeira etapa do concurso que realizada logo após a instalação)
- sortear o tema a ser utilizado para realização da prova.
- passar lista de presença para os candidatos.
- passar lista de códigos para identificação das provas escritas.

Tal procedimento é necessário uma vez que a prova escrita deve ser anônima (não utilizar
números que possam fazer referência aos candidatos, como por exemplo, identidade, CPF ou
número de inscrição).

-  iniciar  a prova com o período de consulta  (uma hora,  sendo permitido apenas a  utilização de material
bibliográfico impresso).
-  encerrar  o  período de  consulta  e  dar  continuidade  ao  período restante  para  realização desta  etapa  (os
candidatos têm mais três horas para fazer a prova, num total de quatro horas).

http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php


- acondicionar as provas em envelope e lacrá-lo juntamente com os rascunhos (o envelope contendo as provas
só deverá ser aberto para correção das mesmas sem conhecimento da lista de identificação por parte dos
avaliadores).
-  comunicar  aos  candidatos  local  e  horário  para  divulgação  dos  resultados,  bem como para  o  início  da
próxima etapa.
- preencher as tabelas de avaliação (uma por membro de banca para cada candidato).
- divulgar o resultado da etapa e dar início ao prazo para recurso (24 horas), quando for o caso.
- preparar ata da prova escrita.

3- PROVA DIDÁTICA
- sortear  o tema com antecedência MÍNIMA de 24 horas  do início desta  etapa na presença de todos os
candidatos. 

Por se tratar  de uma etapa que ocorre após a prova escrita,  que na maioria  dos casos é
eliminatória e prevê um prazo de recurso de 24 horas de recurso a contar da divulgação dos
resultados,  NÃO  É  RECOMENDÁVEL inciar  a  prova  didática  antes  de  findo  o  prazo
mencionado.  Neste  caso,  sugerimos  que  o  segundo  dia  do  concurso  seja  utilizado  para

entrega/recolhimento dos documentos comprobatórios do currículo para realização da prova de títulos e que
a banca proceda com a avaliação dos mesmos e deixe esta etapa adiantada.

- iniciar os procedimentos para realização da prova didática somente após finalizado o prazo para recurso da
prova escrita.
- determinar horário para entrega do material a ser utilizado pelos candidatos em suas apresentações (todos
deverão entregar o material no mesmo horário).
- passar lista de presença para os candidatos.
- iniciar a apresentação dos candidatos que deverá obedecer a ordem de inscrição divulgada na página de
concursos da UFSJ.
- comunicar aos candidatos local e horário para divulgação dos resultados, bem como para início da próxima
etapa.
- preencher as tabelas de avaliação (uma por membro de banca para cada candidato).
- divulgar os resultados respeitando a ordem de realização das etapas conforme Edital e iniciar o prazo para
recurso (24 horas), quando for o caso.
- preparar ata da prova didática.

4- PROVA DE TÍTULOS
- receber dos candidatos a documentação comprobatória do currículo, conforme horário e local divulgados na
página de concursos (relação de inscritos).
* O CANDIDATO NÃO É OBRIGADO A APRESENTAR OS DOCUMENTOS ORIGINAIS, BASTANDO
A APRESENTAÇÃO DAS CÓPIAS, FICANDO O MESMO RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES. (conforme item 9.4. do Edital de Condições Gerais)
-  emitir  para  o  candidato  e  para  o  Setor  de  Concursos  e  Procedimentos  Admissionais  -  SECOP uma
declaração  de  recebimento  da  documentação  apresentada  (modelo  disponibilizado  em
http://www.ufsj.edu.br/secop/para_uso_dos_departamentos.php).
- comunicar aos candidatos local e horário para divulgação dos resultados, bem como para início da próxima
etapa (se houver).
- preencher as tabelas de avaliação (nesta etapa é permitido o uso de uma única tabela preenchida e assinada
por todos os membros da banca).
- divulgar o resultado respeitando a ordem de realização das etapas conforme Edital;
- preparar ata da prova de títulos.

5- DEFESA DO PLANO DE TRABALHO

Da mesma forma como ocorre  entre  a  realização das  provas  escrita  e  didática,  NÃO É
RECOMENDÁVEL inciar a prova de defesa do plano de trabalho antes de findo o prazo de
recurso do resultado da prova didática (24 horas). Neste caso, sugerimos o intervalo de um
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dia entre a realização entre as provas didática e de defesa do plano de trabalho, até que tenha se esgotado o
prazo para recursos da etapa anterior, se for o caso.

- iniciar os procedimentos para realização da prova de defesa do plano de trabalho somente após finalizado o
prazo para recurso  da prova didática.
- determinar o horário para entrega do plano de trabalho e do material a ser utilizado pelos candidatos em suas
apresentações (todos deverão entregar o material no mesmo horário).
- passar lista de presença para os candidatos.
- iniciar a apresentação dos candidatos que deverá obedecer a ordem de inscrição divulgada na página de
concursos da UFSJ.
- comunicar aos candidatos local e horário para divulgação dos resultados, bem como para início da próxima
etapa (se houver).
- preencher as tabelas de avaliação (uma por membro de banca para cada candidato).
- divulgar o resultado respeitando a ordem de realização das etapas conforme Edital.
- preparar ata da prova de defesa do plano de trabalho.

6- PROVA PRÁTICA
- passar lista de presença para os candidatos.
- iniciar o exame dos candidatos que deverá obedecer a ordem de inscrição divulgada na página de concursos
da UFSJ, salvo os casos em que a prova possa ser feita simultaneamente por todos os candidatos.
- comunicar aos candidatos local e horário para divulgação dos resultados.
- preencher as tabelas de avaliação (uma por membro de banca para cada candidato).
- divulgar o resultado respeitando a ordem de realização das etapas conforme Edital.
- preparar ata da prova prática.

7- ENCERRAMENTO
- comunicar aos candidatos local e horário para divulgação do resultado final.
- preparar ata de encerramento.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

Abaixo elencamos alguns aspectos importantes que devem ser
observados durante a realização do concurso e preparação dos
documentos correspondentes:

- a formação exigida como requisito para preenchimento da vaga
ora  oferecido,  só  pode ser  exigida  no  ato  da  posse.  Portanto,
candidatos  que  não possuam a  formação requerida  devem ser
igualmente  avaliados  pela  Banca  Examinadora  como qualquer
outro candidato.

Art. 19 do Decreto 6.944
“Parágrafo único. A escolaridade mínima, e a experiência profissional, quando exigidas, deverão ser
comprovadas no ato de posse no cargo ou emprego, vedada a exigência de comprovação no ato de
inscrição no concurso público ou em qualquer de suas etapas, ressalvado o disposto em legislação
específica.”

- a Banca Examinadora deve observar se algum candidato se inscreveu para concorrer às vagas destinadas a
candidatos portadores de deficiência, uma vez que os mesmos têm preferência à vaga do Edital, conforme
Ação Civil à qual a UFSJ está submetida.

Fragmento extraído do Edital de Abertura



“4.1.Em cumprimento à ordem emanada na AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 765- 21.2011.4.01.3815, da
Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João Del Rei, a vaga constante do item 3.1 é destinada,
preferencialmente,  ao  candidato  portador  de  deficiência  física.  4.2.  O  candidato  portador  de
deficiência,  além  de  atingir  a  pontuação  mínima  exigida  para  os  demais  candidatos  da  ampla
concorrência, deverá obter pontuação que não seja inferior a 20% (vinte por cento) da pontuação
obtida pelo primeiro colocado na classificação por ampla concorrência.”

- a Banca deverá observar também se o Edital contempla vagas para candidatos negros e seguir as regras
especificados no Edital.
- a atribuição de notas ao final de cada etapa deve ser feita conforme determina o Edital de Condições Gerais:

“6.3. Ao final de cada uma das provas do concurso, cada membro da Comissão Examinadora atribuirá
ao candidato uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A nota final de cada prova será calculada pela média
aritmética  simples  das  notas  atribuídas  por  cada  membro  de  Comissão  Examinadora,  sem
arredondamentos, com uma casa decimal.”

      Ex: 8,0 + 8,0 + 7,0 = 23,0
23,0 / 3 = 8,66666

Logo a nota será 8,6

Atenção na realização de cada etapa!!!

-  pelos  Editais  da  UFSJ,  atualmente  AS  ETAPAS  DO  CONCURSO  PODEM  ELIMINAR  DE  DUAS
FORMAS DISTINTAS!!!

Casos possíveis:
1º  - quando as etapas eliminam no decorrer do concurso (quando o candidato não alcança sete pontos na
prova escrita por exemplo e está eliminado imediatamente) e também quando da apuração da média final (aí
entram na média para cálculo da nota final todas as etapas e o candidato também precisa de sete pontos para
ser considerado aprovado) 
2º – quando não há etapas que eliminam durante a realização do concurso, ou seja, o candidato segue para a
próxima etapa independente da nota obtida na etapa anterior, porém estará sujeito a obtenção da média final
de sete pontos para que seja considerado aprovado.
- a Banca Examinadora deverá se atentar para quais etapas do concurso eliminam os candidatos que não
obtiveram a pontuação mínima de sete pontos durante a realização das provas e quais etapas não preveem
essa eliminação. Essa informação constará do Edital de Abertura como no exemplo abaixo:

“5. DAS PROVAS DO CONCURSO
5.1. O presente concurso constará das seguintes provas, realizadas sequencialmente:
5.1.1. Prova Escrita;
5.1.2. Prova Didática;
5.1.3. Prova de Títulos;
5.2. O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na prova Escrita ou na prova Didática estará
automaticamente eliminado do certame.
5.3. Caberá recurso do resultado final das provas discriminadas no item 5.2, no prazo de 24 horas da
divulgação do resultado, que deverá ser protocolado no mesmo local das inscrições.”



Lembramos  que  os  processos  seletivos  simplificados  (para  contratação  de  professor
substituto)  em  sua  grande  maioria  não  possuem  esse  caráter  eliminatório  durante  a
realização das etapas, o que implica que o candidato deverá participar de todas as etapas
independente da pontuação obtida na etapa anterior.

“14.2. A nota final de cada candidato será a média aritmética simples das notas finais obtidas em todas
as provas do concurso, calculada até a primeira casa decimal, que será arredondada para cima, apenas
se a segunda casa decimal for maior ou igual a 5 (cinco).
14.3. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, no mínimo, a pontuação final 7,0
(sete) e serão classificados na ordem decrescente da pontuação final obtida.”

Sendo assim, a regra de cálculo das notas é um pouco diferente para apuração do resultado final.

Ex: 8,3 + 7,8 + 8,1 = 24,2 7,2 + 6,9 + 7,0 = 21,1
24,2 / 3 = 8,06 21,1 / 3 = 7,03

Nota final = 8,1 Nota final = 7,0

- no caso de empate, a Banca Examinadora deverá se atentar para os critérios a serem adotados conforme
prevê o Edital de Condições Gerais:

“16. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
16.1. No caso de empate, a Comissão Examinadora utilizará, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate:
16.1.1. Será dada preferência ao candidato com idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece
o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003;
16.1.2. Na hipótese de não haver candidato na condição supracitada, a preferência no caso de empate se
dará na seguinte ordem:
16.1.2.1. maior média na Prova Escrita;
16.1.2.2. maior média na Prova Didática;
16.1.2.3.  maior  média  na  Prova  de  Defesa  de  Memorial  ou  Defesa  de  Trabalho  Acadêmico
Inédito(quando houver);
16.1.2.4. maior média na Prova de Defesa do Plano de Trabalho (quando houver);
16.1.2.5. maior idade.”

Por fim, lembramos que os documentos gerados durante a realização do concurso são os documentos
que irão compor o processo e servir de base para qualquer averiguação posterior, tais como recursos, pedidos
de reconsideração,  auditorias  internas e externas,  solicitações do Ministério Público.  Por esses motivos  é
imprescindível que a Banca Examinadora faça os seus registros de forma precisa e em consonância com os
dispositivos  legais  que  regem os  concursos,  detalhando  o  máximo  de  informações  possíveis  nas  atas  e
fazendo todos os registros de avaliação à caneta.

O SECOP se coloca à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir antes e no decorrer da
realização dos concursos.

Equipe do Setor de Concursos:

Daniel Rocha de Souza
Márcia Rodrigues da Costa Silva
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