
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

EDITAL 020, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

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 Edital de Concurso Publico para provimento de cargo de docente 

da carreira do Magistério Superior, CPD 020/2013, na área de SAXOFONE/IMPROVISAÇÃO 

MUSICAL publicado no DOU de 13 de fevereiro de 2013, 

Cargo/ Regime Trabalho:   Auxiliar  - DE

Requisito básico:  Graduação em Música

Data de inscrição: 08 de fevereiro de 2013 a 20 de março de 2013, (exceto finais de semanas, 

recessos e feriados), no Departamento de Música, 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.

Data prevista para o  início das provas:  05 de abril de 2013. A confirmação da data, juntamente 

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

(HTTP://www.ufsj.edu.br/concursos_docentes).

DAS ETAPAS DO CONCURSO

O Concurso constará das seguintes fases, nesta ordem:

Prova escrita, eliminatória;

Prova didática, classificatória; 

Prova de títulos, classificatória;

Prova de defesa do Plano de Trabalho, classificatória.

Prova prática, classificatória;

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

Remuneração: a remuneração é a constante na tabela abaixo:

Classe 

/Nível

Regimento 

de 

Trabalho

Vencimento 

Básico R$

Retribuição por Titulação R$

Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Doutorado
Auxiliar 

I

Dedicação 

Exclusiva

3.594,57 272,46 496,08 1.871,98 4.455,20



Tabelas de pontuação:

ANEXO 1
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO NAS ETAPAS DO CONCURSO:

1 DA PROVA ESCRITA (10 PONTOS)
Atribui-se valor a prova escrita levando-se em consideração:

Critérios da Prova Escrita Pontuação por 
critério

Coerência do conteúdo apresentado na redação do candidato com as exigências 
específicas do edital cpd 020/2013 UFSJ para esta prova. 3,0

Clareza  e  coerência  do  desenvolvimento  da  narrativa  do  texto  e  correção 
gramatical. 2,0

Embasamento teórico e prático, relevância, pertinência, especificidade e potencial 
interdisciplinar dos conteúdos apresentados. 5,0

TOTAL 10,0

ANEXO 2
2DA PROVA DIDÁTICA (10 PONTOS)
Atribui-se valor a prova didática levando-se em consideração:

Critérios Valoração

Planejamento de aula 3,0

Domínio do assunto abordado 3,0

Capacidade de comunicação e postura pedagógica 4,0

TOTAL: 10,0

ANEXO 3
3 DA PROVA DE TÍTULOS (10 PONTOS)

A prova de títulos consiste na apreciação dos elementos comprobatórios do mérito do 
candidato; no seu julgamento, atribui-se valor ao curriculum vitae, levando-se em 
consideração:

Titulação Valoração
Doutor 1,5
Mestre 0,5

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos
Artigos aceitos para publicação
Livros e capítulos
Texto em jornal ou revista (magazine)
Trabalhos publicados em anais de eventos
Apresentação de trabalho em evento

0,1  para  cada  item 
até o limite de 0,5

Premiações 0,1  para  cada  item 
até o limite de 0,2

Atividades profissionais



Experiência didática em áreas correlatas ao do objeto do concurso 0,5  para  cada  item 
até o limite de 1,5

Atividades profissionais  técnicas correlatas ao objeto do concurso e outras 
atividades profissionais onde se aplicam os conhecimentos correlatos à área 
do concurso

0,2  para  cada  item 
até o limite de 0,8

Produções  técnicas:  software,  trabalhos  técnicos,  desenvolvimento  de 
material  didático  ou  institucional,  editoração,  programa  de  rádio  ou  TV, 
partitura musical e outras produções técnicas 

0,1  para  cada  item 
até o limite de 0,3

Orientações

Orientações e supervisões concluídas 0,1  para  cada  item 
até o limite de 0,2

Orientações e supervisões em andamento 0,1  para  cada  item 
até o limite de 0,2

Produção artística/cultural 

Produção  artística  cultural  relacionada  à  área  prática  e  conhecimentos 
práticos correlatos ao concurso

0,2  para  cada  item 
até o limite de 2,0

Eventos

Participação em eventos científicos e culturais (congressos, etc.) 0,1  para  cada  item 
até o limite de 0,5

Organização de eventos 0,2

Projetos de pesquisa 0,3

Bancas

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso 0,1
Participação em bancas de comissões julgadoras 0,1

Formação complementar em áreas correlatas ao objeto do concurso 0,1  para  cada  item 
até o limite de 0,5

Aprovação  em  concurso  para  desempenho  de  cargo  ou  função  onde  se 
aplicam os conhecimentos correlatos à área do concurso 

0,2  para  cada  item 
até o limite de 0,6

ANEXO 4

4 DEFESA DE PLANO DE TRABALHO (10 PONTOS)

Valoração
Clareza e coerência da estrutura da proposta 1,0
Embasamento  teórico  e  prático,  relevância,  pertinência,  especificidade  e 
potencial interdisciplinar das propostas apresentadas 

4,0

Qualidade e coerência das respostas aos questionamentos apresentados pela 5,0



banca
  Total 10

ANEXO III.5

5 PROVA PRÁTICA (10 PONTOS)

Critérios Valoração
Aspectos técnicos e interpretativos da execução do repertório escolhido pelo 
candidato.

10

Total 10

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