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PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 30/03/2009, SEÇÃO 3, PÁGINA 54 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, usando de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público aos interessados que estarão abertas as 
inscrições para o concurso público para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério 
Superior, de que trata o Decreto nº. 94.664, de 23/07/1987, considerando ainda o disposto no 
Decreto nº. 4.175, de 27/03/2002, publicado no D.O.U. de 28/03/2002, na Portaria Conjunta nº. 022 
de 30/04/2007, publicada no D.O.U. de 02/05/2007, do Ministério da Educação e do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, na Portaria nº. 286 de 02/09/2008, publicada no D.O.U. de 
03/09/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na Portaria nº. 1226 de 
06/10/2008, publicada no D.O.U. de 07/10/2008 do Ministério da Educação e na Resolução Conjunta 
CONSUNI/CEPEC-UFG n°. 01/2007, de 07/12/2007 e as disposições deste Edital. 

1 - O concurso público objeto deste Edital destina-se ao provimento de cargo na classe de 
Professor Adjunto, Professor Assistente e Professor Auxiliar da Carreira do Magistério Superior, para 
exercício de suas atividades na UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 

                1.1 - O número de vagas, a classe, o regime de trabalho, o local de atuação, área do 
concurso, formação exigida para o cargo, o período de inscrições, remuneração mensal, Unidade 
Responsável pelo concurso, encontram-se especificados no Anexo I, que faz parte integrante deste 
Edital para todos os fins de direito. 

1.1.1 - Havendo expressa vontade da Unidade Acadêmica responsável, o período de 
inscrições do presente edital será automaticamente reaberto, para o concurso no qual não haja 
candidatos, ou ainda, na existência de vaga remanescente após a realização do concurso. 

1.1.2 Na hipótese de ocorrer o item 1.1.1, o presente edital será aditado para informar o 
novo período de inscrição, a possível alteração da Classe de Professor da vaga a ser preenchida e o 
seu regime de trabalho e não terá um número limitado de vezes para ser reaberto.  

1.2 - As normas complementares a este Edital, que fazem parte integrante deste Edital 
para todos os fins de direito, conforme o artigo terceiro e demais disposições da Resolução Conjunta 
CONSUNI/CEPEC-UFG n° 01/2007, encontram-se disponíveis no sítio da UFG (www.ufg.br). 

1.3 - As provas do concurso serão realizadas nos endereços constantes no Anexo I deste 
Edital. 

2 - O Professor submetido ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva fica obrigado a 
prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos diários completos, bem como impedido de 
exercer outra atividade remunerada pública ou privada. 

2.1 - O Professor submetido ao regime de trabalho de 20 horas fica obrigado a prestar 20 
horas semanais de trabalho em turnos de acordo com as determinações da Unidade Acadêmica onde 
irá exercer suas atividades. 

2.2 - Os turnos na UFG são: matutino, vespertino e noturno. 
2.3 - A Unidade Acadêmica definirá os turnos de atividades dos docentes na UFG e esta 

definição poderá ser alterada a qualquer momento em que vigorar o vínculo entre o candidato 
nomeado e a UFG. 

2.4 - O local de atuação especificado no Anexo I poderá ser alterado, em caráter 
temporário ou definitivo, considerado o interesse da UFG, aprovado pelo Conselho Diretor da Unidade 
Acadêmica.  

2.5 – São consideradas atividades acadêmicas próprias do Professor da Carreira do 
Magistério Superior: 

2.5.1 - Atividades pertinentes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à 
aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura; 

2.5.2 - Atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação 
e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente. 
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3 - As inscrições serão feitas pelo sítio da UFG (www.ufg.br).  
3.1 - A UFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos 

de ordem técnica, falhas na comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores de ordem técnica, alheios à UFG, que venham impossibilitar a transferência dos dados ou por 
falhas de impressão dos documentos relacionados nos itens 4.1.9 e 4.1.9.1. 

3.2 - É de inteira responsabilidade do candidato ficar informado da regularidade de sua 
inscrição via internet (www.ufg.br).  

4 – O candidato deverá verificar as informações sobre a Instalação do Concurso no sítio da 
UFG.  

4.1 - O candidato deverá entregar no ato de Instalação do Concurso a seguinte 
documentação: 

4.1.1 - Diploma de Graduação, Mestre, Doutor ou de Livre-Docente, reconhecido pelo 
Sistema Nacional de Pós-graduação conforme a exigência para posse no cargo, e demais documentos 
que comprovem que o candidato atende a formação exigida para a inscrição no concurso; 

4.1.1.1 - Para atender o item anterior poderá ser apresentado documento provisório de 
possibilidade de cumprimento da titulação exigida; 

4.1.1.1.1 - O deferimento da inscrição não dá o direito ao candidato o direito de ser 
nomeado para o cargo, se aprovado, devendo no prazo máximo fixado para a posse apresentar o 
comprovante válido da titulação exigida;  

4.1.2 - Cópia do documento de identidade e C.P.F.; 
4.1.3 - Uma foto 3x4 recente; 
4.1.4 - Curriculum Vitae atualizado, apresentado na Plataforma Lattes (modelo CNPq) com 

documentos comprobatórios ou suas fotocópias; 
4.1.5 - O material comprobatório do item 4.1.4 deve ser entregue ordenado, segmentado e 

numerado de acordo com a ordem constante no Curriculum Vitae apresentado pelo candidato, nos 
termos definidos nas normas complementares; 

4.1.6 – O Memorial, no caso dos candidatos à classe de Professor Adjunto; 
4.1.7 - O candidato ou seu representante legal que não entregar os documentos 

constantes no item 4.1 deste edital, estará eliminado do concurso;  
4.1.8 - No caso de dúvida da autenticidade de alguma cópia de documento apresentado, o 

original deste poderá ser exigido pela banca examinadora do concurso; 
4.1.9 - A Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso de concordância, obtidos no sítio 

da UFG, com todas as normas e critérios definidos para este concurso público, preenchidos e 
assinados pelo candidato; 

4.1.9.1 – O valor da taxa de inscrição é R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) para a 
Classe de Adjunto, Nível I, em regime de Dedicação Exclusiva; R$ 90,00 (noventa reais) para a 
Classe de Assistente, Nível I, em regime de Dedicação Exclusiva; R$ 40,00 (quarenta reais) para a 
Classe de Assistente, Nível I, em regime de vinte horas e R$ 32,00 (trinta e dois reais) para a classe 
de Auxiliar em regime de vinte horas e deve ser recolhida através de GRU, obtida através do sítio da 
UFG (www.ufg.br) no ato de inscrição ao concurso, e entregue no ato de instalação do concurso. 

4.1.9.2 - O pagamento da GRU deverá ser efetivado no Banco do Brasil, dentro de suas 
condições de funcionamento e normas, até a data prevista para encerramento das inscrições.  

4.1.9.3 - A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma. 
4.2 - Após a homologação do resultado do concurso, a documentação entregue pelos 

candidatos ficará disponível para devolução pelo prazo de trinta dias.  
4.2.1 - Findo este prazo, e não sendo a documentação retirada, a mesma será destinada 

para o que a Unidade Acadêmica responsável pelo concurso julgar pertinente. 
5 - As provas para o concurso estão definidas pela Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC-

UFG n° 01/2007. 
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6- O arquivo da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC-UFG n° 01/2007 encontra-se no sítio 
da UFG (www.ufg.br). 

7 - Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, previsto na Lei nº. 8.112, de 
11/12/1990. 

8 - Do recurso 
8.1 - Poderá ser formalizado recurso ao Conselho Diretor da Unidade Acadêmica 

diretamente responsável pelo concurso nas quarenta e oito horas após a proclamação do resultado. 
8.2 - Os recursos porventura interpostos deverão ser julgados pelo Conselho Diretor da 

Unidade diretamente interessada em até cinco dias após o término do prazo estabelecido. 
9 - Da nomeação e posse 
9.1 - O candidato aprovado e classificado no concurso público, na forma estabelecida neste 

Edital, será nomeado, obedecida a ordem de classificação, mediante portaria expedida pelo Reitor, 
publicada no Diário Oficial da União; 

9.2 - Para ser empossado, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
9.2.1 - Ser brasileiro nato ou estrangeiro, com visto permanente; 
9.2.2 - Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 
9.2.3 - Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
9.2.4 - Estar quite com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino; 
9.2.5 - Possuir a formação exigida para o concurso e demais exigências de habilitação para 

o exercício do cargo. 
9.3 - O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da posse, os documentos 

constantes do Anexo II, parte integrante do presente Edital. 
9.4 - Outras exigências previstas em lei poderão ser solicitadas. 
9.5 - Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto para o 

cargo, física e mentalmente, pela Junta Médica da UFG. 
10 - O candidato nomeado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo 

improrrogável de trinta dias contados da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União. 
10.1 - O candidato que não tomar posse no prazo estipulado terá o seu ato de nomeação 

tornado sem efeito. 
11 - A nomeação do candidato ocorrerá dentro do número de vagas fixadas no Anexo I 

deste Edital, ressalvada a hipótese de ampliação do número de vagas e autorização para provimento 
pelos órgãos competentes. 

12 - O Concurso terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um 
ano, contada a partir da data de publicação da homologação. 

13 - O provimento do cargo objeto deste Edital será realizado de acordo com a legislação 
em vigor. 

14 - O Concurso será supervisionado pelo Departamento do Pessoal e Departamento de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFG. 

 
 

Goiânia, 27 de março de 2009. 
 
 
 

Prof. Edward Madureira Brasil



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 028/2009 
ANEXO I 

1 de 3 

NÚMERO DO PROCESSO VAGAS CLASSE REGIME DE 
TRABALHO 

LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

ÁREA DO CONCURSO FORMAÇÃO EXIGIDA 
PARA O CARGO 

PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

UNIDADE ACADÊMICA 
RESPONSÁVEL 

23070.024928/2008-17 01 
Introdução ao Direito e 
História do Pensamento 

Jurídico 

Diploma de Bacharel em 
Direito devidamente 
registrado e título de 

Mestre em Direito ou título 
de Mestre em Áreas Afins 

23070.024927/2008-72 01 Direito Tributário 

Diploma de Bacharel em 
Direito devidamente 
registrado e título de 

Mestre em Direito  

23070.024926/2008-28 01 Direito Empresarial 

Diploma de Bacharel em 
Direito devidamente 
registrado e título de 

Mestre em Direito  

23070.024925/2008-83 01 
Direito do Trabalho, Direito 
Processual do Trabalho e 

Direito Previdenciário 

Diploma de Bacharel em 
Direito devidamente 
registrado e título de 

Mestre em Direito  

23070.024931/2008-31 01 
Direito Administrativo e 

Direito Processual 
Administrativo 

Diploma de Bacharel em 
Direito devidamente 
registrado e título de 

Mestre em Direito  

23070.024923/2008-94 01 

Estágio Supervisionado de 
Direito Processual Penal e 
Laboratório de Prática de 
Direito Processual Penal 

Diploma de Bacharel em 
Direito devidamente 
registrado e título de 
Mestre em Direito. 

Comprovante de inscrição 
na Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de Goiás. 

23070.024922/2008-40 02 

Assistente 20 horas Goiânia 

Estágio Supervisionado de 
Direito Processual Civil e 

Direito Processual 
Trabalhista e Laboratório de 
Prática de Direito Processual 

Civil e Prática de Direito 
Processual Trabalhista 

Diploma de Bacharel em 
Direito devidamente 
registrado e título de 
Mestre em Direito. 

Comprovante de inscrição 
na Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de Goiás. 

30/03/2009 A 
14/04/2009 

R$ 1.838,09 (mil 
oitocentos e trinta 
e oito reais e nove 

centavos) 

FACULDADE DE DIREITO/UFG 
 
Endereço de realização do 
Concurso:  
Campus I Colemar Natal e Silva Praça 
Universitária s/n Goiânia – GO Caixa 
Postal: 131 - Cep: 74605-220 
Telefone: (62) 3209-1894 - (62) 3209-
6019 
Email: www.direito@direito.ufg.br 
 
Horário de atendimento ao público: 
08h00min ás 12h00min e das 
18h00min ás 22h00min 
 

23070.003268/2009-11 01 Adjunto DE Goiânia Sistemas de Energia 

Graduação em Engenharia 
Elétrica e Mestrado e 

Doutorado em Engenharia 
Elétrica 

 
 

30/03/2009 A 
13/05/2009 

R$ 6.722,85 (seis 
mil setecentos e 
vinte e dois  e 
oitenta e cinco 

centavos) 

ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
E DE COMPUTAÇÃO/UFG 
 
Endereço de realização do 
concurso:   
Escola de Engenharia Elétrica e de 
Computação - Av. Universitária, nº. 
1488  - Quadra 86 - Bloco A - 3º piso - 
Setor Leste Universitário - 74605-010  
- Goiânia - GO 
Telefone/Fax: (62) 3209-6292 
E-mail: idalina@eee.ufg.br  ou 
secretaria@eee.ufg.br   
www.eee.ufg.br 
 
Horário de atendimento ao público 
externo: das 7h30min às 17h30min 
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NÚMERO DO PROCESSO VAGAS CLASSE 
REGIME DE 
TRABALHO 

LOCAL DE 
ATUAÇÃO ÁREA DO CONCURSO 

FORMAÇÃO EXIGIDA 
PARA O CARGO 

PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

UNIDADE ACADÊMICA 
RESPONSÁVEL 

23070.007936/2008-07 01 Assistente DE 

Psicologia/Processos 
Psicossociais: Trabalho, 

Instituição, Organização e 
Grupo 

Graduação - Específico da 
Profissão - Psicólogo e 
Mestrado em Psicologia 

30/03/2009 A 
15/04/2009 

R$ 4.442,60 
(quatro mil 

quatrocentos e 
quarenta e dois e 

sessenta centavos) 
 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFG 
 
Endereço de realização do 
concurso:  
Rua Delenda Resende de Melo, s/n, 
Setor Universitário Goiânia/Goiás CEP: 
74605-050 
Telefones: (62) 3209-6212  
Fax: (62) 3209-6320  
e-mail: fe@fe.ufg.br 
www.fe.ufg.br 
 
Horários regulares de funcionamento 
da Coordenação Administrativa da 
Faculdade de Educação são das 08h às 
12h e das 14h às 17h. 
 

23070.004547/2009-01 01 Assistente DE Espanhol (Disciplina: Língua 
Espanhola) 

Licenciatura em Letras/ 
Espanhol e  

Mestrado na Área de 
Letras, Lingüística, 

Lingüística Aplicada ou 
Educação 

R$ 4.442,60 
(quatro mil 

quatrocentos e 
quarenta e dois e 

sessenta centavos) 

23070.004548/2009-47 01 Auxiliar 20 horas 
Espanhol ( Disciplina: 

Língua Espanhola) 
Licenciatura em 
Letras/Espanhol 

30/03/2009 A 
08/05/2009 

R$ 1.523,59 (mil 
quinhentos e vinte 
três e cinqüenta e 
nove centavos) 

23070.004552/2009-13 01 Adjunto DE 
Ciências da Natureza e 
Matemática (Disciplina: 

Matemática) 

Licenciatura em Pedagogia 
ou em Matemática e 

Doutorado em Educação ou 
em Educação Matemática 

30/03/2009 A 
28/04/2009 

R$ 6.722,85 (seis 
mil setecentos e 
vinte e dois  e 
oitenta e cinco 

centavos 

23070.004551/2009-61 01 
Ciências da Natureza e 
Matemática (Disciplina: 

Matemática) 

Licenciatura em Pedagogia 
ou em Matemática e 

Mestrado em Educação ou 
em Educação Matemática 

23070.004549/2009-91 01 
Ciências Humanas e 
Filosofia (Disciplina: 

Filosofia) 

Licenciatura em Filosofia 
Mestrado em Filosofia ou 

Educação 

23070.004555/2009-49 01 
Ciências Humanas e 
Filosofia (Disciplina: 

Sociologia) 

Licenciatura em Sociologia 
e Mestrado em Sociologia 

ou Áreas Afins 

23070.004554/2009-02 01 

Assistente 20 horas 

Goiânia 

Artes (Disciplina: Artes 
Visuais) 

Licenciatura em Educação 
Artística – habilitação Artes 

Plásticas ou Licenciatura 
em Artes Visuais 

Mestrado na área de artes, 
educação ou área afim  

30/03/2009 A 
28/04/2009 

R$ 1.838,09 (mil 
oitocentos e trinta 
e oito reais e nove 

centavos) 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA 
APLICADA À EDUCAÇÃO/CEPAE 
 
Endereço de realização do 
concurso: 
Campus Samambaia Goiânia-GO 
Telefone: (62) 3521-1083 
Fax: (62) 3521-1026 
E-mail: cepae@cepae.ufg.br 
 
Horário de atendimento ao público: das 
8h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 17h30min 
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NÚMERO DO PROCESSO VAGAS CLASSE 
REGIME DE 
TRABALHO 

LOCAL DE 
ATUAÇÃO ÁREA DO CONCURSO 

FORMAÇÃO EXIGIDA 
PARA O CARGO 

PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

UNIDADE ACADÊMICA 
RESPONSÁVEL 

23070.004553/2009-50 01 
Ciências da Natureza e 
Matemática (Disciplina: 

Informática) 

Licenciatura em informática 
e mestrado em educação 

ou áreas afins 

30/03/2009 A 
28/04/2009 

23070.004550/2009-16 01 
Ciências da Natureza e 
Matemática (Disciplina: 

Física) 

Licenciatura em Física com 
Mestrado em Física,  

Ensino de Física ou  Ensino 
de Ciências 

30/03/2009 A 
28/05/2009 

23070.004545/2009-11 02 
Ciências da Natureza e 

Matemática (Disciplinas: 
Ciências e Biologia) 

Licenciatura em Biologia ou 
Ciências Biológicas, com 
Mestrado em Ciências 

Biológicas ou 
em Educação ou áreas 

afins 
 

23070.004546/2009-58 01 

20 horas 

Comunicação (Disciplina: 
Educação Física) 

Licenciatura em Educação 
Física e Mestrado em 
Educação Física ou 

Educação 

30/03/2009 A 
08/05/2009 

R$ 1.838,09 (mil 
oitocentos e trinta 
e oito reais e nove 

centavos) 

23070.004920/2009-15 01 

Assistente 

DE 

Goiânia 

Comunicação (Disciplina: 
Educação Física) 

Licenciatura em Educação 
Física e Mestrado em 
Educação Física ou 

Educação 

30/03/2009 A 
28/05/2009 

R$ 4.442,60 
(quatro mil 

quatrocentos e 
quarenta e dois e 

sessenta centavos) 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA 
APLICADA À EDUCAÇÃO/CEPAE 
 
Endereço de realização do 
concurso:  
Campus Samambaia Goiânia-GO 
Telefone: (62) 3521-1083 
Fax: (62) 3521-1026 
E-mail: cepae@cepae.ufg.br 
 
Horário de atendimento ao público: das 
8h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 17h30min 
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Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás 

Praça Universitária, s/nº, Setor Universitário – Goiânia/GO - CEP: 74.605-220 - Fone (62) 521-1894  -  www.ufg.br 

CONCURSO PARA PROFESSOR ASSISTENTE 
NORMAS COMPLEMENTARES 

 
EDITAL Nº 028/2009 – Publicado no DOU em 30/03/2009 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, faz saber aos 

interessados que se encontram abertas as inscrições dos Concursos Públicos de Provas e Títulos para 
contratação de Professores Assistentes, nos termos Edital da UFG nº.028/2009, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 30/03/2009, seção 3, página 54, e da Resolução Conjunta do CONSUNI/CEPEC nº 01/2007, de 
07/12/2007, observadas as seguintes NORMAS COMPLEMENTARES e condições do Edital: 
 
1. Do Concurso: 
 
1.1. Unidade de atuação: - Faculdade de Direito – UFG. 
 
1.2. Das vagas:  

- 01 vaga de Professor Assistente para Introdução ao Direito e História do Pensamento Jurídico - 
regime de 20 horas semanais; 

 
- 01 vaga de Professor Assistente para Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito 

Previdenciário - regime de 20 horas semanais; 
 
- 01 vaga de Professor Assistente para Direito Empresarial - regime de 20 horas semanais; 
 
- 01 vaga de Professor Assistente para Direito Tributário - regime de 20 horas semanais; 
 
- 01 vaga de Professor Assistente para Direito Administrativo e Direito Processual Administrativo - 

regime de 20 horas semanais; 
 
- 01 vaga de Professor Assistente para Área de Estágio Supervisionado de Direito Processual Penal 

e Laboratório de Prática de Direito Processual Penal - regime de 20 horas semanais; 
 
- 02 vagas de Professor Assistente para Área de Estágio Supervisionado de Direito Processual Civil 

e Direito Processual Trabalhista e Laboratório de Prática de Direito Processual Civil e Prática de 
Direito Processual Trabalhista - regime de 20 horas semanais; 

 
 
2. Das Inscrições: 
 

2.1 Período: Os prazos de inscrição serão de 30/03/2009 a 14/04/2009. 
 
2.2 Local: A inscrição ao concurso será realizada exclusivamente pelo sítio da UFG na internet 

(www.ufg.br), por meio de preenchimento de formulário eletrônico e emissão de Guia de Recolhimento 
Única (GRU) da taxa de inscrição, a ser paga dentro do período de inscrição ao concurso, e entregues 
no ato de instalação do concurso. 

 
2.3 Da Documentação e Titulação exigida: 

 
a. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição (GRU), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). A 

taxa de inscrição em nenhuma hipótese será devolvida. 
 
b. Duas fotos 3x4 recentes, e fotocópia da Carteira de Identidade e CPF; 
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c. Diploma de Bacharel em Direito devidamente registrado e título de Mestre em Direito, devidamente 

reconhecido em programa credenciado no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Para atender o item 
anterior poderá ser apresentado documento provisório de possibilidade de cumprimento da titulação 
exigida; 

 
d. Diploma de Bacharel em Direito devidamente registrado e título de Mestre em Direito ou Áreas Afins, 

devidamente reconhecido em programa credenciado no Sistema Nacional de Pós-Graduação, para a 
área Introdução ao Direito e História do Pensamento Jurídico. 

 
e.  Curriculum Vitae a ser apresentado no modelo Plataforma Lattes (CNPq) devidamente comprovado. O 

material comprobatório deve ser entregue ordenado, segmentado e numerado de acordo com a ordem 
constante no Curriculum Vitae apresentado pelo candidato.  

 
f. Ficha de Inscrição e Termo de Compromisso de concordância com todas as normas e critérios 

definidos para o concurso publico, preenchido e assinado pelo candidato, obtido no sítio da UFG 
(conforme edital e normas complementares); 

 
g. Comprovante de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, para os candidatos 

inscritos nos concursos das área (1) Estágio Supervisionado de Direito Processual Civil e Direito 
Processual Trabalhista e Laboratório de Prática de Direito Processual Civil e Prática de Direito 
Processual Trabalhista e (2) Estágio Supervisionado de Direito Processual Penal e Laboratório 
de Prática de Direito Processual Penal, para o exercício de atividades acadêmicas e 
profissionais (judiciais e extrajudiciais) no Núcleo de Prática Jurídica. 

 
 
3 Das Provas Escrita, Didática e dos Títulos: 

 

3.1. Considerando-se o que dispõe o art. 3° da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC n. 01/2007, o 
Conselho Diretor da Faculdade de Direito da UFG estabelece, para este concurso, que: 

3.1.1. No que se refere ao artigo 12 e ao inciso I do art. 17: prova escrita eliminatória: 
• De acordo com a classificação dos candidatos, pela ordem decrescente das notas obtidas 

na Prova Escrita, somente estarão habilitados a realizar as demais provas, até cinco 
candidatos por vaga oferecida no edital para a área do concurso. 

• Na ocorrência de empate, todos os candidatos classificados, no limite de corte definido 
no item anterior, estarão habilitados a realizar as demais provas do concurso, ainda que 
seja ultrapassando o limite de cinco candidatos por vaga. 

• Na hipótese de ocorrer impugnação, o candidato impugnante fica, desde logo, certificado 
de que, sendo julgada procedente sua impugnação fará as demais provas nas mesmas 
condições, datas e prazos que os demais candidatos. 

 
4 Lista de Pontos para as provas Escrita e Didática:  
 

4.1 Os conteúdos a serem exigidos para o concurso da Área de Introdução ao Direito e História do 
Pensamento Jurídico são os seguintes: 

 
1. Conceito de Direito. Acepções do termo “direito”. A universalidade do fenômeno jurídico.  
2. O Direito como objeto do conhecimento. O Direito em face da ciência, sociedade e Estado. Sociedade 

e Direito. 
3. Direito e Justiça. Direito e Moral. Direito e Ciência. Direito Objetivo e Direito Subjetivo. 
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4. Direito e Poder. Direito e Ideologia. Direito e economia. Common Law. Direito Romano-germânico. 
Direitos religiosos. Direito oriental. 

5. Ordenamento jurídico. Codificação. Consolidação. Compilação. 
6. Teoria da Norma Jurídica. 
7. A Relação Jurídica: norma, fato e conseqüência. 
8. Fontes do Direito. Hierarquia das Fontes. 
9. Teoria do Ordenamento Jurídico. 

10. Lacunas e Conflitos Normativos. Irretroatividade da lei: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 
julgada. Técnica de instrução jurídica. Técnica de interpretação. Aplicação e integração do direito. 
Meios de integração: analogia, costumes, princípios gerais do direito. 

 
 

4.2 Os conteúdos a serem exigidos para o concurso da Área de Direito do Trabalho, Direito Processual 
do Trabalho e Direito Previdenciário são os seguintes: 

1. Doença ocupacional e a estabilidade no emprego. 
2. Alterações do contrato de emprego. 
3. Interrupção e suspensão do contrato de emprego. 
4. Equiparação salarial. 
5. A antecipação da tutela no processo trabalhista. 
6. A execução trabalhista e a aplicação subsidiária da Lei 11.232/2005. 
7. O agravo de instrumento no processo do trabalho. 
8. O sistema de custeio da seguridade social. 
9. Sujeitos beneficiários na Equiparação salarial e na relação jurídico-previdenciária. 
10. O cálculo do valor dos benefícios previdenciários. 

 
4.3 Os conteúdos a serem exigidos para o concurso da Área de Direito Empresarial são os seguintes: 

1. Direito Comercial e Direito Empresarial: histórico, fases e fontes 
2. Empresa no Novo Código Civil 
3. O empresário 
4. Registro de empresas 
5. Estabelecimento Empresarial e Propriedade Industrial 
6. Direito Societário: Noções Gerais 
7. Sociedades Limitadas 
8. Sociedades Anônimas 
9. Falência e Recuperação Judicial de Empresas na Lei nº 11. 101/2005 
10. Títulos de Crédito: Letra de Câmbio, Nota Promissória, Cheque e Duplicata 
 
 

4.4 Os conteúdos a serem exigidos para o concurso da Área de Direito Tributário são os seguintes: 
1. Espécies de tributos na CF/1988. 
2. Imunidades tributárias. 
3. Competências tributárias e repartição constitucional de rendas. 
4. Obrigação tributária principal e acessória. 
5. Sujeição passiva tributária. 
6. Lançamento e crédito tributário. 
7. Suspensão e extinção do crédito tributário. 
8. Isenção e anistia tributárias. 
9. Prescrição e decadência tributárias. 
10. Execução fiscal 
  

 
4.5 Os conteúdos a serem exigidos para o concurso da Área de Direito Administrativo e Direito 

Processual Administrativo são os seguintes: 
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1. Servidores Públicos 
2. O ato administrativo e suas nulidades. 
3. Responsabilidade civil do Estado. 
4. Licitações públicas e pregão. 
5. Contratos administrativos. 
6. Serviços públicos. 
7. Concessões públicas. 
8. Princípios processuais administrativos. 
9. Consórcios públicos. 
10. Improbidade administrativa. 

 
 

4.6 Os conteúdos a serem exigidos para o concurso da Área de Estágio Supervisionado de Direito 
Processual Penal e Laboratório de Prática de Direito Processual Penal são os seguintes: 

1. Princípios constitucionais informadores do Processo Penal. 
2. Dos atos de comunicação processual 
3. Do Processo Penal Cautelar 
4. Cautelas de Natureza Pessoal 
5. Cautelas de Natureza Real 
6. Do Processo e Procedimento Penal: generalidades, sistematização, evolução e últimas reformas 
7. Do Procedimento do Juri 
8. Da evolução histórica, natureza e o procedimento do Hábeas Corpus 
9. Teoria Geral dos Recursos no Processo Penal e o Recurso de Apelação 
10. O Processo de Execução Penal 

 
 

4.7 Os conteúdos a serem exigidos para o concurso da Área de Área de Estágio Supervisionado de 
Direito Processual Civil e Direito Processual Trabalhista e Laboratório de Prática de Direito 
Processual Civil e Prática de Direito Processual Trabalhista são os seguintes: 

1. Princípios constitucionais informadores do Processo Civil 
2. Condições da Ação e Pressupostos Processuais 
3. Atos de Comunicação Processual no Processo Civil 
4. Antecipação de Tutela e o Processo Cautelar Civil 
5. Do Processo de Conhecimento Civil 
6. Do Processo de Execução Civil 
7. Teoria Geral dos Recursos Cíveis e Trabalhistas 
8. Mandado de Segurança e Ação Rescisória na Justiça do Trabalho 
9. Execução Trabalhista e as novas interpretações face às reformas do CPC 
10. Competência material da Justiça do Trabalho face à EC 45/2004 

 
4.8. O sorteio do ponto para a prova escrita será realizado no horário previsto da prova, dia 22/04/2009 às 

8:00 (oito) horas. Não será permitida consulta na prova escrita; 
 
4.9. O sorteio do ponto para a prova didática será ser realizado com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas do horário previsto para a realização da prova; 
 
4.10. Prova de Títulos: A banca atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato. Na Prova de Títulos, 

as atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato nos últimos 05 (cinco) anos serão pontuadas 
de acordo com a tabela anexa da Resolução CONSUNI/CEPEC nº 01/2007. Os pesos para o cálculo da 
nota de títulos, conforme o disposto no inciso VI do art. 25, da Resolução CONSUNI/CEPEC nº 01/2007, 
são os seguintes: 
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ATIVIDADES PESO 
I - Ensino Superior 3 
II – Produção intelectual 3 
III – Pesquisa e Extensão 2 
IV – Qualificação 1 
V – Administrativas e de Representação 1 

 
 
5 Da Instalação do Concurso:  

No dia 22/04/2009, às 8:00 horas, na Coordenadoria Administrativa da Faculdade de Direito (conforme 
dispõe o art. 11 da Resolução CONSUNI/CEPEC nº 01/2007). O ato de instalação do concurso se dará, em 
sessão pública, presidida pelo Diretor da Faculdade de Direito da UFG ou seu representante nomeado e 
consistirá na entrega, pelo candidato ou seu representante, dos documentos exigidos conforme edital e do 
curriculum vitae documentado. 
 
6 Do Cronograma de Realização do Concurso:  
  Durante o ato de instalação do concurso, serão divulgados os horários, datas e locais de realização das 
etapas do concurso. 
 

 
7 Disposições Finais: 
 

7.1 O concurso realizar-se-á em conformidade com as disposições contidas na Resolução 
CONSUNI/CEPEC nº 01/2007, que regulamenta o ingresso na carreira de magistério superior na 
Universidade Federal de Goiás. 

 
 
 
Goiânia, 27 de março de 2009.  

 
 

Prof. Dr. Eriberto Francisco Bevilaqua Marin 
Diretor da FD - UFG 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO 

NORMAS COMPLEMENTARES 

EDITAL Nº 028/2009 Publicado no DOU em 30/03/2009  

 
 

 O Conselho Diretor do ESCOLA de ENGENHARIA ELÉTRICA E de COMPUTAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL de GOIÁS, faz saber aos interessados que se encontram abertas as inscrições 
ao Concurso Público de Provas e Títulos para PROFESSOR ADJUNTO, de que trata o Edital nº  
028/2009/UFG, publicado no Diário Oficial da União no dia 30/03/2009, seção 3, página 54, de acordo com 
a Resolução Conjunta  CONSUNI/CEPEC Nº 01/2007, observadas as seguintes normas complementares e 
condições do edital: 

I – DO CONCURSO: 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  SISTEMAS DE ENERGIA 

NÚMERO DE VAGAS : 01 (uma) vaga 

REGIME DE TRABALHO: DE (40H) 

FORMAÇÃO EXIGIDA: Graduação em Engenharia Elétrica. Mestrado e Doutorado em Engenharia 
Elétrica. 

POSSÍVEL ATUAÇÃO NA GRADUAÇÃO DA UFG: Disciplinas dos cursos de Engenharia Elétrica e de 
Engenharia de Computação. 

II – DA INSCRIÇÃO 

 Pelo sítio da UFG na Internet (www.ufg.br), por meio de preenchimento de formulário eletrônico, 
cuja cópia em papel deverá ser assinada e entregue durante o ato de instalação do concurso, e emissão de 
guia de recolhimento única (GRU), a ser paga dentro do período de inscrição. 

Período: 30/03/2009 a 13/05/2009 

III – DAS PROVAS: 

 Considerando-se o que dispõe o Art. 3° da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC nO 01/2007, o 
Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica e de Computação da UFG estabelece para este 
concurso que: 

III.1) Das Provas Escrita e Didática 

a) No que se refere ao inciso I do artigo 18: prova escrita. 

b)A lista dos pontos para as provas escrita e didática da área de Sistemas de Energia é a seguinte: 
 

1 – Geração de energia elétrica: aspectos técnicos e aspectos ambientais (geração hidráulica; geração 
termoelétrica; co-geração; principais fontes alternativas de energia elétrica; mecanismo de 
desenvolvimento limpo; noções de geração distribuída). 

 

2 – Introdução à análise financeira. Teoria do valor do dinheiro no tempo. Fluxo de caixa. Valor 
presente. Valor futuro. Tomada de decisão sobre alternativas de investimento. Valor presente 
líquido e taxa interna de retorno. Aplicações a sistemas de energia elétrica. 
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3 – Conceitos e técnicas sobre sistemas de distribuição de energia elétrica: configuração, 
características de redes e de transformadores de distribuição; fatores típicos da carga. Avaliação 
de perdas elétricas na distribuição. 

 

4 – Aspectos organizacionais do setor elétrico, fornecimento e comercialização de energia elétrica. 
Estrutura do setor elétrico nacional; consumidores regulados; estrutura tarifária vigente; tarifas; 
consumidores livres. Legislação básica vigente sobre comercialização. 

 

5 – Controle em sistemas de potência. Controle carga-frequência; controle de tensão; dispositivos 
compensadores FACTS (flexible alternating currents transmission systems). 

 

6 – Análise de rede em regime permanente com ênfase no cálculo do fluxo de potência. Formulação 
básica não linear. Modelos dos componentes de sistema elétrico, equações de balanço de potência 
e limites. Método de Newton-Raphson. 

 

7 – Proteção de instalações elétricas. Proteção contra contatos indiretos. Proteção por seccionamento 
automático da alimentação. Esquemas de condutores. Dispositivos DR. O papel do sistema de 
aterramento. 

 

8 – Análise de circuitos trifásicos desequilibrados em regime permanente senoidal. Conexões da carga 
em Y e em delta. Potência complexa. Técnicas tradicionais de cálculo e o método dos 
componentes simétricos. 

 

9 – Otimização em sistemas elétricos. Algoritmo simplex. Fluxo de potência linearizado. Despacho 
econômico da geração. Programação matemática não linear contínua com restrições de igualdade. 

 

10 – Proteção e seletividade em sistemas de distribuição. Requisitos da proteção. Dispositivos de 
proteção e suas funções. Proteção de alimentadores e de transformadores. Critérios para 
aplicação da proteção. Coordenação e seletividade dos principais dispositivos de proteção. 

 
c) Será permitida consulta à bibliografia escrita (não em meio eletrônico) durante parte do período ou 

durante o período de duração total da prova escrita, de acordo com definição da banca examinadora. 
 
d) O sorteio do ponto da Prova Escrita será realizado imediatamente após o encerramento da instalação do 

concurso, com 23 horas de antecedência do início da mesma. 

III.2) Das Provas de Títulos 
 
a) Para a atribuição de pontos na prova de títulos, o Conselho Diretor do EEEC aprovou atribuir a 

pontuação de acordo com a Tabela de Pontuações Máximas da Prova de Títulos (anexo da Resolução 
CONSUNI/CEPEC n° 01/2007) às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato. 

 
b) Para efeito de pontuação serão consideradas as atividades realizadas a partir de janeiro de 2004. 
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c) Os pesos para o cálculo da nota de títulos (atendendo o inciso VI do Art. 25 da resolução 
CONSUNI/CEPEC n° 01/2007) são os seguintes: 

I. Atividades de Ensino, peso 2,0; 
II. Produção Intelectual, peso 5,0; 
III. Pesquisa e Extensão, peso 0,5; 
IV. Qualificação, peso 0,5; 
V. Atividades Administrativas e de Representação, peso 2,0. 
 
d) Para efeito de pontuação da produção intelectual do candidato, será considerada toda a produção que 

conste no Qualis da Capes nas Áreas do Conhecimento Engenharias IV, desde que devidamente 
comprovada, com os seguintes pesos: 

I. Periódico Qualis A Internacional, peso 3,0; 
II. Periódico Qualis B Internacional, peso 2,0; 
III. Periódico Qualis C Internacional, peso 1,5; 
IV. Periódico Qualis A Nacional, peso 1,5; 
V. Periódico Qualis B Nacional, peso 1,0; 
VI. Periódico Qualis C Nacional, peso 0,5; 
VII. Qualis inexistente ou outro Qualis não especificado acima, peso 0,5. 
 
e) As notas a serem atribuídas às maiores pontuações dos Itens I a V da Tabela de Pontuações Máximas 

na Prova de Títulos (anexo da Resolução CONSUNI/CEPEC n° 01/2007), a que se refere o Art. 25 
Resolução CONSUNI/CEPEC n° 01/2007, será 10 (dez) para os itens com pontuações não nulas e 0 
(zero) para os itens com pontuações nulas.  

 
f) A banca atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato. 
 
g) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado no modelo da Plataforma Lattes (modelo CNPq). 
 
IV – DA INSTALAÇÃO DO CONCURSO 

A data, horário e local da instalação do concurso serão disponibilizados no sítio da UFG na Internet 
(www.ufg.br), com pelo menos dez dias de antecedência, conforme Art. 11 da Resolução 
CONSUNI/CEPEC Nº 01/2007. 
 
V – CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

As datas e horários dos sorteios e das provas serão divulgados durante a Instalação do concurso. 

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

O concurso realizar-se-á em conformidade com as disposições contidas na Resolução 
CONSUNI/CEPEC nO 01/2007, que regulamenta o ingresso para carreira de Magistério Superior na 
Universidade Federal de Goiás.  

 
 
 

 
Goiânia, 27 de março de 2009. 

Prof. Reinaldo Gonçalves Nogueira 
Diretor da EEEC/UFG 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ASSISTENTE 

NORMAS COMPLEMENTARES 

EDITAL Nº. 028/2009 – Publicado no DOU em 30/03/2009 

 

O CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

faz saber aos interessados que se encontram abertas as inscrições ao Concurso Público de Provas e 

Títulos para PROFESSOR ASSISTENTE, de que trata o Edital n. 028/2009/UFG, publicado no Diário 

Oficial da União no dia 30/03/2009, seção 3, página 54, de acordo com a Resolução Conjunta  

CONSUNI/CEPEC N. 01/2007, observadas as seguintes normas complementares e condições do edital: 

I – DO CONCURSO: 

Área de conhecimento: Psicologia / Processos Psicossociais: Trabalho, Instituição, Organização e 
Grupo. 

Formação Exigida: Graduação - Específico da Profissão - Psicólogo e Mestrado em Psicologia. 
Número de vagas: 01 (uma) vaga 
Classe: Assistente 
Regime de Trabalho: DE (dedicação exclusiva) 

 

II – DA INSCRIÇÃO 

• As inscrições deverão ser feitas pelo sítio da UFG na Internet (www.ufg.br), por meio de 
preenchimento de formulário eletrônico, cuja cópia em papel deverá ser assinada e entregue 
durante o ato de instalação do concurso, e emissão de guia de recolhimento única (GRU), a ser 
paga dentro do período de inscrição. 

• Os candidatos aprovados e efetivados nas áreas/disciplinas, objeto desse concurso, atuarão na 
UFG, em conformidade com as necessidades da Faculdade de Educação. 

ÁREA DO CONCURSO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

Psicologia/Processos Psicossociais: Trabalho, Instituição, 
Organização e Grupo. 

30/03/2009 a 15/04/2009 

 

III – DAS PROVAS 

• As provas escrita e didática, para a classe de Professor Assistente, obedecerão às seguintes 
normas: 

• O sorteio do ponto da Prova Escrita será realizado imediatamente após o encerramento da 
instalação do concurso, com 24 horas de antecedência do início da mesma. 

• O cronograma das demais atividades do concurso serão divulgadas durante a instalação do 
concurso 

• A prova escrita será realizada sem qualquer forma de consulta. 
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• É vedado ao candidato apresentar-se à prova escrita portando textos ou anotações previamente 
elaborados. 

•  A prova escrita terá caráter eliminatório, e serão aprovados para as fases seguintes do 
concurso, até 08 (oito) candidatos, tomando como critério as maiores médias individuais iguais 
ou superiores a 7,0 (sete). Em caso de empate na oitava maior média individual, todos os 
candidatos que se encontrarem nessa situação serão considerados aptos para continuar no 
concurso. Na hipótese de ocorrer impugnação, o candidato impugnante fica, desde logo, 
certificado de que, sendo julgada procedente sua impugnação fará as demais provas nas 
mesmas condições, datas e prazos que os demais candidatos. 

• A prova escrita terá duração de 4 (quatro) horas. 

• A prova didática será iniciada 24 horas após o sorteio do ponto. 

• Os candidatos deverão consultar a Banca Examinadora, no ato do sorteio do ponto da Prova 
Didática, a respeito dos recursos materiais disponíveis na Faculdade de Educação e requerê-los 
por escrito para a realização da prova didática. 

• É facultado ao candidato o uso de quaisquer recursos didáticos, desde que providenciado por 
ele. 

• O tempo de instalação do equipamento será contado no tempo disponível para a prova. 

• A Faculdade de Educação e a Banca Examinadora não se responsabilizarão por problemas 
relacionados ao uso e ao funcionamento dos equipamentos, inclusive a queda ou a falta de 
energia. E caso o equipamento instalado para a aula não funcione, não será facultado tempo 
adicional ao candidato. 

 

IV- DA LISTA DE PONTOS 

- Os pontos para o concurso das provas escrita e didática são os que constam na lista abaixo e não 
haverá indicação de referências bibliográficas para as provas escrita e didática. 

Área: Psicologia/Processos Psicossociais: Trabalho, Instituição, Organização e Grupo. 

Lista de Pontos 

1. O desenvolvimento da produção teórica e das propostas de intervenção da Psicologia no mundo do 
trabalho, considerando as interfaces grupais, institucionais, e organizacionais. 

2. Processos psicossociais implicados na relação entre indivíduo, trabalho e  sociedade. 

3. Perspectivas de análise e intervenção psicossocial nos processos de trabalho em tempos de 
capitalismo flexível. 

4. Aportes teóricos e metodológicos contemporâneos dos estudos da Psicologia Social de grupos, 
organizações e instituições e suas implicações nas práticas de intervenção no mundo do trabalho. 

5. A produção teórica e metodológica da Psicologia Social acerca da análise e intervenção institucional 
no mundo do trabalho. 

6. Campos teóricos e perspectivas de intervenção psicossocial das/nas organizações. 

7. Especificidades teóricas e práticas implicadas nos processos psicossociais presentes no mundo do 
trabalho, considerando as dimensões grupais, organizacionais e institucionais. 
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8. Fundamentos epistemológicos e teóricos da produção acerca da análise e intervenção grupal no 
campo da Psicologia Social do Trabalho e Organizacional. 

9. Processos grupais e mediações psicossociais no mundo do trabalho. 

10. Práticas de gestão do trabalho: articulando, do ponto de vista psicossocial as exigências de 
produtividade e qualidade com saúde e segurança. 

V- DA PROVA DE T?TULOS 

• Para a pontuação na Prova de Títulos serão mantidos todos os valores constantes da tabela 
anexa da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 01/2007. 

• Tendo em vista os parâmetros constantes em Tabela de Pontuações anexa à Resolução 
CONSUNI/CEPEC no 01/2007, os pesos na Prova de Títulos, segundo as classes de atividades, 
serão os seguintes: 

Pesos da Prova de Títulos por classes de atividades 

Classes de atividades  Peso 

I - atividades de ensino englobando orientação e 
outras atividades acadêmicas 

3,0 (três) 

II - produção intelectual bibliográfica, artística e 
tecnológica 

4,0 (quatro) 

III - atividades de pesquisa e extensão 2,0 (dois) 

IV - atividades de qualificação 0,5 (meio ponto) 

V – atividades administrativas e de representação 0,5 (meio ponto) 

Total  10,0 (dez) 

• O material comprobatório constante do item 4.1 do edital, deverá ser entregue ordenado, 
segmentado e numerado em destaque de acordo com o Curriculum Vitae, formato Lattes/ 
modelo CNPQ; 

• O candidato deverá apresentar seu currículum vitae no formato Lattes, modelo CNPq, 
acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios, observando os itens 
constantes na Tabela de Pontuações, anexa à Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC n. 
01/2007: 

I – Ensino. 

II – Produção Intelectual. 

III – Atividades de pesquisa e extensão. 

IV – Atividades de qualificação. 

V – Atividades administrativas e de representação. 

• Na pontuação do item Ensino serão considerados apenas a produção dos últimos cinco anos, 
conforme Tabela de Pontuação anexo da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC n. 01/2007; 
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• A documentação definida nos itens 4.1.4 e 4.1.5 do edital deverá ser apresentada, da seguinte 
forma: 

• O candidato deve numerar em destaque, a mão e a tinta, todos os itens do Currículum Vitae, 
formato Lattes, modelo CNPq, que serão objeto de comprovação; 

• Cada documento comprobatório deve trazer em sua parte superior, com o mesmo destaque, o 
número do item do Currículum Vitae a que ele se refere; 

• A Banca atribuirá uma nota única para a Prova de Títulos para cada candidato. 

VI- DA INSTALAÇÃO DO CONCURSO 

A data, local e horário da instalação do Concurso serão divulgados em 10 (dez) dias, no máximo, 
após o encerramento das inscrições no sitio da UFG (www.ufg.br). 

VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

• O Concurso realizar-se-á de conformidade com as disposições contidas na Resolução 
CONSUNI/CEPEC nº. 01/2007, que regulamenta o ingresso para carreira de Magistério Superior 
na Universidade Federal de Goiás e que se encontra no sítio www.prodirh.ufg.br. 

 

Goiânia, 27 de março de 2009. 

 
 

______________________________ 
Prof. Dr. Ged Guimarães 

Diretor da FE/UFG 
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CONCURSO PARA PROFESSOR AUXILIAR, ASSISTENTE E ADJUNTO 
 

NORMAS COMPLEMENTARES 
 

EDITAL N° 028/2009 – Publicado no DOU em 30/03/2009 
 
 

 O CONSELHO DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CEPAE/UFG) faz saber aos interessados que se encontram abertas 
as inscrições ao Concurso Público de Provas e Títulos para PROFESSOR AUXILIAR, ASSISTENTE e 
ADJUNTO, de que trata o Edital N°. 028/2009/UFG, publicado no D.O.U. em 30/03/2009, seção 3, página 
54, de acordo com a Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC N° 01/2007, observadas as seguintes Normas 
Complementares e condições do Edital:  
 
 
I- DO CONCURSO 
 
 
ÁREAS DE ESPANHOL: 
 

1. ÁREA: ESPANHOL (Disciplina: Língua Espanhola)  

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Letras/ Espanhol 

Mestrado na Área de Letras, Lingüística, Lingüística Aplicada ou Educação. 
CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO: Dedicação Exclusiva (40 h) 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO – COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, pesquisa 
e extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, 
ministrando a disciplina Língua Espanhola, em programas de pós-graduação da 
unidade, além de desenvolver atividades de orientação de Estágio 
Supervisionado e Orientação de Trabalho de Conclusão do Curso de Letras, 
pesquisa e extensão relacionadas ao ensino e a formação de professores.  

 

2. ÁREA: ESPANHOL (Disciplina: Língua Espanhola)  

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Letras/Espanhol. 

CLASSE: Auxiliar 

REGIME DE TRABALHO: 20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO – COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, 
pesquisa e extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, 
ministrando a disciplina Língua Espanhola, além de desenvolver atividades de 
orientação de Estágio Supervisionado e Orientação de Trabalho de Conclusão 
de Curso de Letras, pesquisa e extensão relacionadas ao ensino e a formação 
de professores.  

 

 

ÁREAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA: 

 

3. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Matemática)  
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TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Pedagogia ou em Matemática 

Doutorado em Educação ou em Educação Matemática 

CLASSE: Adjunto 

REGIME DE TRABALHO: Dedicação Exclusiva (40h) 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 

 

4. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Matemática)  

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Pedagogia ou em Matemática 

Mestrado em Educação ou em Educação Matemática 

CLASSE: Assitente 

REGIME DE TRABALHO: 20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 

 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO. Considerando que 
o Cepae/UFG é um centro de ensino, pesquisa e extensão, o candidato aprovado 
deverá atuar nas séries iniciais da Educação Básica (1a Fase do Ensino 
Fundamental: 1o ao 5o ano), ministrando preferencialmente a disciplina de 
Matemática e em programas de pós-graduação da unidade, além de desenvolver 
atividades de pesquisa e extensão relacionadas ao ensino e à formação de 
professores. 

 

 

ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA: 

 

5. ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA (Disciplina: Filosofia)  

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Filosofia  

Mestrado em Filosofia ou Educação.  

CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO: 20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO – COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, 
pesquisa e extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, 
ministrando a disciplina Filosofia, e em programas de pós-graduação da 
unidade, além de desenvolver atividades de pesquisa e extensão relacionadas 
ao ensino e à formação de professores. 

O ENSINO DE FILOSOFIA NO CEPAE: No Cepae, a disciplina filosofia está presente na matriz 
curricular do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) e do Ensino 
Médio. 

 

6. ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA (Disciplina: Sociologia). 

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Sociologia 

Mestrado em Sociologia ou àreas afins.  

CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO:  20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 
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LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO – COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, 
pesquisa e extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, 
ministrando a disciplina Sociologia, além de desenvolver atividades de pesquisa 
e extensão relacionadas ao ensino e à formação de professores. 

 

 

ÁREA DE ARTES 

 

7. ÁREA: ARTES (Disciplina: Artes Visuais)  

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Educação Artística – Habilitação Artes Plásticas ou Licenciatura 
em Artes Visuais 

Mestrado na Área de Artes, Educação ou área afim 

CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO: 20h (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO – COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, 
pesquisa e extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, 
ministrando a disciplina ARTES VISUAIS, e desenvolver atividades de pesquisa 
e extensão relacionadas ao ensino e à formação de professores.  

 

 

ÁREAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA: 

 

8. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Informática) 

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em informática 

Mestrado em Educação ou áreas afins. 

CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO: 20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (umas) vaga 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO – COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, 
pesquisa e extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, 
ministrando aulas de informática, além de desenvolver atividades relacionadas 
ao ensino e a pesquisa mediadas pela informática, contribuindo na qualificação 
de professores, inclusive no ensino à distância (EAD). 

 

9. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Física) 

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Física 

Mestrado em Física, Ensino de Física ou Ensino de Ciências. 

CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO: 20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO – COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, 
pesquisa e extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, 
ministrando aulas de Física na Educação básica e em programas de pós-
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graduação da unidade, além de desenvolver atividades de pesquisa e extensão 
relacionadas ao ensino e à formação de professores. 

 

10. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplinas: Ciências e Biologia) 

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Biologia ou Ciências Biológicas 

Mestrado em Ciências Biológicas, ou em Educação ou áreas afins. 

CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO: 20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 02 (duas) vagas 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO-CEPAE-UFG, 
01 (uma) vaga para atuar na Primeira Fase do Ensino Fundamental; 01 (uma) 
vaga para atuar na Segunda Fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NO CEPAE/UFG: 

Os professores da subárea de Biologia atuam no Ensino Básico, do 3º Ano do Ensino Fundamental 
(em regime seriado de 9 anos) à 3ª série do Ensino Médio; no ensino de graduação, na orientação de 
estágios de vários  cursos de licenciatura da UFG e de outras instituições; e nos cursos de pós-
graduação ministrados atualmente pelo Cepae. 

Procuramos exercer uma prática educativa capaz de promover o conhecimento de forma 
significativa, contribuindo com a formação integral do educando. Para tanto, exploramos e ampliamos 
as experiências vividas pelos alunos, possibilitando-lhes desenvolver os aspectos cognitivo, emocional 
e cultural, pois acreditamos num processo que propicie aos alunos instrumentos de descoberta do 
mundo a fim de conhecê-lo e questioná-lo, valorizando o ambiente que o cerca, sem perder a 
totalidade sócio-cultural. 

Buscamos recuperar a função da interdisciplinaridade, procurando não incorrer na fragmentação 
do conhecimento, promovendo atividades que possibilitem aos alunos a construção de seus 
conhecimentos, levando-os a dialogar com a disciplina de maneira construtiva, interativa e gradual, 
num contexto sócio-cultural específico. Para tal, desde o início do processo, os alunos interagem com 
atividades relacionadas com o cotidiano, dando significado para o mesmo. 

A potencialidade do educando é explorada por meio da intervenção na realidade, a partir de 
questões que emergem no dia-a-dia.  Assim, por acreditar que o trabalho do educador não seja algo 
que possa ser dissociado da formação para a vida social, procuramos trabalhar com a formação do 
sujeito para que ele possa pensar, decidir e agir em diferentes contextos sociais, que perpassam pela 
inclusão social e escolar, com ênfase na tolerância e no respeito à diversidade e pluralidade cultural. 

 

 

ÁREAS DE COMUNICAÇÃO: 

 

11. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: COMUNICAÇÃO (Disciplina: Educação Física)  

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Educação Física 

Mestrado em Educação Física ou Educação.  

CLASSE: Assistente 

REGIME DE TRABALHO: 20 (vinte) horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga. 

 

12. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: COMUNICAÇÃO (Disciplina: Educação Física)  

TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Educação Física 

Mestrado em Educação Física ou Educação.  

CLASSE: Assistente 
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NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga. 

REGIME DE TRABALHO: Dedicação Exclusiva (40h) 

 

LOCAL DE ATUAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO - COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO. Considerando que o Cepae/UFG é um centro de ensino, pesquisa e 
extensão, o candidato aprovado deverá atuar na Educação Básica, ministrando a 
disciplina Educação Física, além de desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão relacionadas ao ensino e à formação de professores.  

PROGRAMA DO CONCURSO E A EDUCAÇÃO FÍSICA DO CEPAE  

A Educação Física no CEPAE 

No CEPAE a disciplina Educação Física tem o objetivo de estudar a cultura corporal como 
linguagem nas diferentes manifestações do corpo nos esportes, jogos, danças, lutas, ginásticas. Por 
meio do seu ensino visa promover o desenvolvimento integral do aluno nos seus aspectos morais, 
éticos, estéticos, corporais, cognitivos, sócio-afetivos e políticos, valorizando a pluralidade de idéias e 
diversidade cultural, a relação do homem com seu semelhante e com a natureza. 

Educação Física: seu papel na escolarização e seu conhecimento 

A Educação Física no CEPAE se configura como componente curricular do Ensino Básico, parte 
integrante do Projeto Político-Pedagógico da Unidade Acadêmica e produto do esforço de elaboração 
coletiva da subárea Educação Física. A proposta pedagógica da subárea Educação Física, se orienta 
pelo princípio de que a escola é a principal instituição responsável pelo processo educativo na 
sociedade moderna e que o trabalho, enquanto ato educativo realizado nesse âmbito visa produzir, 
direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é constituída histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. 

Nessa perspectiva a escola tem o papel de socializar o saber objetivo produzido historicamente, no 
sentido de propiciar condições para que o indivíduo se aproprie dos elementos necessários ao 
processo de hominização. Cabe destacar que, nesse processo, o conhecimento tratado no âmbito 
escolar não pode se circunscrever aos saberes empíricos, imediatos e/ou cotidianos, necessita sim 
reproduzir/produzir o conhecimento elaborado em suas formas mais avançadas: as ciências, a 
cultura, a ética, a estética, a política e as linguagens.  

A Educação Física ao constituir-se como uma particularidade do complexo cultural produzido pela 
atividade criadora humana (o trabalho) para atender a determinadas necessidades humanas de 
conteúdo sócio-histórico – tais como os agonísticos, os lúdicos, os sagrados, os produtivos, éticos, 
estéticos, performativos, artísticos, educativos e de saúde – institui-se como área de conhecimento 
importante no processo de formação humana, passível de ser traduzida como disciplina curricular no 
processo de escolarização dos indivíduos. Tal disciplina é responsável pela mediação dos 
conhecimentos relacionados à Cultura Corporal. 

Denominamos Cultura Corporal o acervo de saberes, habilidades, valores e formas comunicativas 
que compõe o complexo cultural manifestado pelas práticas corporais, historicamente categorizados 
como: jogos, esportes, danças, ginástica, lutas, capoeira, malabares, mímica entre outros. Tal acervo 
se manifesta como uma forma particular de linguagem, materializada corporalmente, cujos 
pressupostos estão contidos na ação de comunicar os significados e sentidos que o movimento 
corporal assume na produção social humana.  

O conjunto de saberes, habilidades, valores, conceitos e formas de comunicação que compõem a 
Cultura Corporal são permeados pelas múltiplas determinações que condicionam a vida dos 
indivíduos, tais como: os costumes e hábitos de uma região; a tradição histórico-cultural; a influência 
dos meios de comunicação; os condicionantes econômicos, políticos, sociais e culturais; os valores 
presentes na sociabilidade humana; etc. Todos esses elementos são constituintes da Cultura Corporal 
e, portanto, serão tratados no processo de ensino-aprendizagem, a partir das categorias da dialética, 
quais sejam: totalidade, contradição e superação. 

Deste modo, a atividade educativa deve reunir condições para que os indivíduos se apropriem dos 
produtos da ação humana, objetivados no plano da cultura, da ciência, da ética, estética e da política 
para um agir transformador da realidade. Portanto, o movimento de partir da Prática Social Imediata 
(que não significa interesses imediatos, mas sim a relação entre o vivido e o necessário) e retornar a 
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essa Prática com novos elementos de leitura e intervenção é uma diretriz do processo de ensino-
aprendizagem em nossa proposta. 

Da indissociabilidade entre prática pedagógica e pesquisa 

A proposta teórico-metodológica da Subárea Educação Física, fundamenta-se na produção teórica 
das abordagens críticas da Educação Física e da Educação, especialmente nas discussões sobre os 
processos de ensino-aprendizagem, sobre o currículo e sobre o trato do conhecimento da Educação 
Física no espaço escolar. As discussões desenvolvidas no planejamento do trabalho pedagógico da 
subárea apresentaram a necessidade de organizar e sistematizar um espaço dedicado à articulação 
da organização do trabalho pedagógico ao processo de produção de conhecimento, mediado por 
investigações, pesquisas e projetos de extensão. Nesse sentido, criou-se no ano de 2006 o NUPEFI 
(Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Inclusão Escolar), atuante na organização e 
sistematização do ensino e da pesquisa na Subárea Educação Física. Centraliza-se no NUPEFI, 
atualmente, o Planejamento Coletivo do Trabalho Pedagógico e o projeto “Educação Física escolar: 
organização do trabalho pedagógico, estruturação e dinâmica curricular”, que articula linhas de 
pesquisa que têm o objetivo de abrigar os projetos de pesquisadores associados, sejam professores 
do CEPAE ou de outras unidades e instituições. Nesse sentido, o NUPEFI tem como objetivo central 
vincular projetos individuais e coletivos de investigação, orientados pelas problemáticas arroladas no 
plano de ensino da subárea e no projeto de pesquisa supracitado. 

 

 

II – DA INSCRIÇÃO  
 
 Pelo sítio da UFG na Internet (www.ufg.br), por meio de preenchimento de formulário eletrônico, 
cuja cópia em papel deverá ser assinada e entregue durante o ato de instalação do concurso, e emissão de 
guia de recolhimento única (GRU), a ser paga dentro do período de inscrição. 
 
 
III – DAS PROVAS 
 
 Considerando-se o que dispõe o Art. 3° da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC N° 01/2007, o 
Conselho Diretor do Cepae/UFG estabelece as seguintes normas para a realização deste concurso: 
 

ÁREAS DE ESPANHOL 

 
Em relação à prova escrita e à prova didática 

 
a) Será realizada uma prova escrita em espanhol, sem consulta, com duração de 3 (três) horas 

sobre um dos pontos constantes da Lista de Pontos e escolhido por meio de sorteio. 
 
b) Lista dos pontos para as provas Escrita e Didática: 

 
1. ÁREA: ESPANHOL (Disciplina: Língua Espanhola) 

Assistente – 40h DE 

 
1) Actividades motivadoras de gramática em la enseñanza Básica de E/LE. 
2) La fonética española y el desarrollo de la expresión oral de los adolescentes. 
3) El componente cultural como recurso en clases de Espanhol. 
4) El Español con fines específicos en la Enseñanza Básica. 
5) El desarrollo de actividades con música en las clases de E/LE. 
6) El Arte y la Literatura como recurso en la Enseñanza Básica. 
7) Las cuatro  destrezas y su integración en las clases de Español. 
8) Actividades lúdicas para la adquisición de vocabulário y su importancia en la enseñanza de 

jóvenes. 
9) Propuestas interactivas de lectura en E/LE. 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA Á EDUCAÇÃO 
 

7 de 23 

 

10) Los materiales auténticos en clase: estrategias para facilitar la adquisición de estructuras 
linguísticas. 

11) El Español coloquial, argot y palabrotas en la Enseñanza Básica. 
 

2. ÁREA: ESPANHOL (Disciplina: Língua Espanhola) 

Auxiliar – 20h 
 

1) La cultura como recurso en clases de E/LE. 
2) El Español con fines específicos en la Enseñanza Básica. 
3) La fonética española y el desarrollo de la expresión oral de los adolescentes. 
4) El componente cultural como recurso en clases de Español. 
5) El desarrollo de actividades con música en las clases de E/LE. 
6) Enseñanza lúdica de temas gramaticales un doble desafío. 
7) Las cuatro  destrezas y su integración en las clases de Español. 
8) El Español coloquial, argot y palabrotas en la Enseñanza Básica. 
9) Los materiales auténticos en clase: estrategias para facilitar la adquisición del Español. 
10) El Arte y la Literatura en la Enseñanza Básica. 
11) Propuestas interactivas de lectura en E/LE. 

 
c) O sorteio do ponto das provas escrita e didática será realizado 24 horas antes do início da prova. 

 
d) A prova escrita constará de uma ou mais questões elaboradas sobre o conteúdo do ponto 

sorteado. 
 

e) A prova didática terá a duração de 50 (cinqüenta) minutos, será realizada em língua 
estrangeira. 

f) O candidato deverá entregar um plano de aula para cada membro da banca no início da prova 
didática. 

 
Em relação à prova de títulos 

 
a) Para a prova de títulos, será atribuída, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo 

candidato, a pontuação de acordo com a tabela anexa à Resolução CONSUNI/CEPEC n° 
01/2007, observando-se que para o item Ensino serão considerados os últimos 5 (cinco) anos. Os 
pesos para o cálculo da nota de títulos (atendendo ao inciso VI do Art. 25 da resolução 
CONSUNI/CEPEC n°01/2007) são os seguintes: 

 
 

ATIVIDADES PESO 
I – Ensino  2 
II – Produção intelectual 2 
III – Pesquisa e Extensão 2 
IV – Qualificação 2 
V – Administrativas e de Representação 1 

 
 

b) A banca atribuirá uma única nota de títulos para cada candidato. 
 
c) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado no modelo da Plataforma Lattes (CNPq), e os 

documentos comprobatórios de títulos ou atividades devem ser anexados e numerados na 
ordem em que são citados no currículo. 

 
 

ÁREAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA: 
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3. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Matemática) 
Adjunto – 40h DE  

e 
4. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Matemática) 

Assistente 20h 
 
 

Com base na RESOLUÇÃO CONJUNTA CONSUNI/CEPEC Nº 01/2007, as provas deste concurso 
público para a classe de Professor Adjunto serão: 

a) escrita (teórica), com peso quatro; 

b) didática, com peso três;  

c) defesa de memorial, com peso três; 

d) de títulos. 

e para a classe de Professor Assistente serão: 

a) escrita (teórica); 

b) didática;  

c) de títulos. 

 

A prova escrita obedecerá às seguintes normas: 

a) A prova escrita consistirá em dissertar, do ponto de vista da Pedagogia e do conhecimento 
matemático, sobre o ponto sorteado.  

b) A realização da prova escrita ocorrerá 24 horas após o encerramento da instalação do 
concurso. 

c) O sorteio do ponto, único para todos os candidatos, será realizado com 24 horas de 
antecedência à realização da prova escrita. 

d) Não será permitida qualquer forma de consulta. 

e) A duração da prova será de 4 (quatro) horas. 

 

Segundo os artigos 23 e 26 da RESOLUÇÃO CONJUNTA CONSUNI/CEPEC Nº 01/2007, a prova 
didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à capacidade de 
comunicação, de organização do pensamento, bem como quanto ao planejamento e apresentação da aula. 
E a defesa de memorial (quando for o caso) consistirá na análise crítica das atividades realizadas pelo 
candidato, incluindo a defesa da produção intelectual e dos projetos de pesquisa e de extensão, entre 
outros, com o objetivo de avaliar a sua experiência em relação às demandas institucionais para a área da 
Educação e da Educação Matemática.  

 

Lista de pontos para a prova escrita e didática: 

 

1. A Resolução de Problemas como metodologia para o ensino e aprendizagem da matemática, 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

2. Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino e aprendizagem de matemática, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 
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3. Jogos e materiais concretos nas aulas de matemática, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

4. A avaliação no processo de ensino e aprendizagem da matemática, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

5. Interdisciplinaridade nas aulas de matemática, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

6. Operações matemáticas fundamentais com números naturais, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, com base em princípios teórico-metodológicos da educação matemática.  

7. O conceito de fração, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com base em fundamentos e 
metodologias para o ensino e aprendizagem da matemática. 

8. Unidades de medida e sistema de numeração decimal, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, com base em princípios teórico-metodológicos da educação matemática. 

9. Interpretação e construção de representações espaciais, classificação e caracterização de 
figuras planas e espaciais, numa perspectiva interdisciplinar, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

10. Coleta, organização, interpretação e comunicação de informações, sob o enfoque de uma 
educação para a cidadania.   

 
Em relação à prova de títulos 

a) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado no modelo da Plataforma Lattes, disponível no sítio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  (CNPq), com documentos 
comprobatórios ou suas fotocópias. O material comprobatório deve ser entregue ordenado, 
segmentado e numerado de acordo com a ordem constante no Curriculum Vitae apresentado 
pelo candidato.  

b) Na Prova de Títulos, as atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato nos últimos 05 
(cinco) anos serão pontuadas de acordo com a tabela anexa da Resolução CONSUNI/CEPEC 
N° 01/2007.  

c) Os pesos para o cálculo da nota de títulos (atendendo ao inciso VI do Art. 25 da Resolução 
CONSUNI/CEPEC N° 01/2007) são os seguintes: 

 
Para a classe Adjunto 

ATIVIDADES PESO 
I - Ensino  3,0 (três) 
II – Produção intelectual 3,0 (três) 
III – Pesquisa e Extensão 2,0 (dois) 
IV – Qualificação 1,0 (um) 
V – Administrativas e de Representação 1,0 (um) 

 
 

Para a classe Assistente 
ATIVIDADES PESO 

I - Ensino  3,0 (três) 
II – Produção intelectual 2,0 (dois) 
III – Pesquisa e Extensão 2,0 (dois) 
IV – Qualificação 2,0 (dois) 
V – Administrativas e de Representação 1,0 (um) 

 

d) A Banca Examinadora atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato. 
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ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 
 

5. ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA (Disciplina: Filosofia) 
 

Em relação à prova escrita e à prova didática 
 

a) Será realizada uma prova escrita, sem consulta, com duração de 4 (quatro) horas. 
 
b) Lista dos pontos para as provas Escrita e Didática: 

 
1. Sobre a especificidade da Filosofia 
2. Sobre a didática em Filosofia 
3. História da Filosofia e ensino de Filosofia 
4. Aprendizado da Filosofia/aprendizado do filosofar 
5. Conceitos de Filosofia e ensino de Filosofia 
6. A Filosofia entre o ensino médio e o nível universitário: concomitâncias e/ou diferenças? 
7. A Filosofia na realidade escolar 
8. A maiêutica como método no ensino de Filosofia 
9. A Filosofia na interdisciplinariedade 
10. Ensinar a filosofar – educar para a cidadania? 

 
 

c) O sorteio do ponto das provas escrita e didática será realizado 24 horas antes do início da prova. 
 

d) A prova escrita constará de uma ou mais questões elaboradas sobre o conteúdo do ponto 
sorteado. 

 
e) A prova didática terá a duração de 50 (cinqüenta) minutos. 

 
f) O candidato deverá entregar um plano de aula para cada membro da banca no início da prova 

didática. 
 

Em relação à prova de títulos 
 

a)  Para a prova de títulos, será atribuída, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo 
candidato, a pontuação de acordo com a tabela anexa à Resolução CONSUNI/CEPEC n° 
01/2007, observando-se que para o item Ensino serão considerados os últimos 5 (cinco) anos. 
Os pesos para o cálculo da nota de títulos (atendendo ao inciso VI do Art. 25 da resolução 
CONSUNI/CEPEC n°01/2007) são os seguintes: 

 
 

ATIVIDADES PESO 
I – Atividade de ensino 3 
II – Produção intelectual 3 
III – Pesquisa e Extensão 2 
IV – Qualificação 1 
V – Administrativas e de Representação 1 

 
  

b) A banca atribuirá uma única nota de títulos para cada candidato. 
 
c) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado no modelo da Plataforma Lattes (CNPq), e os 

documentos comprobatórios (cópias autenticadas) de títulos ou atividades devem ser anexados 
na ordem em que são citados no currículo. 
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6. ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA (Disciplina: Sociologia). 

 
a) No que se refere ao artigo 12 e ao inciso I do artigo 17: Será realizada uma prova escrita, sem 

consulta, de caráter eliminatório, com duração de 4 (quatro) horas. 
 

b) A nota mínima para aprovação na prova escrita é 7,0 (sete), sem a qual o(a) candidato(a) será 
desclassificado(a);  
 
Na hipótese de ocorrer impugnação, o candidato impugnante fica, desde logo, certificado de que, 
sendo julgada procedente sua impugnação fará as demais provas nas mesmas condições, datas e 
prazos que os demais candidatos. 

 
c) Lista de Pontos para as provas Escrita e Didática  

 
1. Tendências Atuais da Sociologia: perspectivas teóricas e o ensino de Sociologia. 
2. A Sociologia Clássica e o ensino de Sociologia. 
3. Movimentos Sociais no Brasil Contemporâneo. 
4. Classes Sociais e Relações de Produção: exploração, resistência e negociação. 
5. Cultura de Massa, Indústria Cultural e Mídia. 
6. As ideologias políticas: anarquismo, liberalismo, socialismo e totalitarismo. 
7. Corpo, Sexualidade e Gênero: imaginários, discursos e práticas. 
8. Pluralidade Cultural: Etnocentrismo, Relativismo Cultural e Direitos Humanos. 
9. Instituições Sociais, normas, valores e símbolos. 
10. Marginalização, criminalidade, violência e sistema penitenciário. 
11. Relações de Poder e Autoridade, poder institucional e poder simbólico.  
 

 
d) O sorteio do ponto da prova escrita será realizado imediatamente após o encerramento da instalação do 
concurso, com 24 horas de antecedência do início desta prova. 
 
e) O ponto sorteado para a prova escrita, será excluído da lista de pontos para a prova didática.  
 
f)  Não será permitida a consulta bibliográfica na prova escrita. 
 
g)  A prova escrita constará de uma ou mais questões elaboradas sobre o conteúdo do ponto sorteado. 
 
h) A prova didática terá a duração de 50 (cinqüenta) minutos. 
 
i) Para a prova didática, é recomendado que o candidato entregue à banca examinadora, no início da 
apresentação, três cópias do plano de aula.  
  
j) Para a atribuição de pontos na prova de títulos, o Conselho Diretor do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação aprovou atribuir, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato,  nos 
últimos 05 (cinco) anos, a pontuação de acordo com a tabela anexa à resolução 001/2007 CONSUNI-
CEPEC. Os pesos para o cálculo da Nota de Títulos, atendendo o inciso VI do artigo 25 da resolução 
001/2007 CONSUNI-CEPEC da UFG, são os seguintes: 
 

Atividade  Peso 

I - Atividades de Ensino 3 

II- Produção Intelectual 3 

III - Atividade de Pesquisa e Extensão 2 

IV - Atividade de Qualificação 1 

V - Atividade Administrativas e de Representação 1 
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No item referente às atividades de Ensino nos níveis Fundamental, Médio ou Superior só será atribuída a 
pontuação máxima para as aulas ministradas na disciplina do concurso. Para as demais disciplinas 
ministradas será atribuído 01 ponto por ano efetivamente lecionado ou proporcionalmente à fração de ano. 
 
 
k) A banca atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato. 
 
l) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado conforme Plataforma Lattes (modelo CNPq). O exemplar 
deverá estar encadernado e a comprovação deve ser numerada, correspondendo a ordem de apresentação 
no currículo.  
 
 

ÁREA DE ARTES 
 

7. ÁREA: ARTES (Disciplina: Artes Visuais) 

 
Em relação à prova escrita e à prova didática 

 
a) Será realizada uma prova escrita, sem consulta, com duração de 4 (quatro) horas  
 
b) Lista dos pontos para as provas Escrita e Didática:  

 
1 - Procedimentos metodológicos para o ensino de artes visuais na educação básica 
 
2- As Artes Visuais na Escola – importância e delimitação do seu espaço  
 
3- O Desenho na Infância  
 
4- O Texto Literário Infantil e o Desenho 
 
5- O Adolescente e as Artes Visuais no Espaço Escolar 
 
6- Artes e Tecnologia no Ensino Básico 
 
7- Artes Visuais na Escola – Alternativas Interdisciplinares 
 
8- Artes Visuais e as outras Linguagens Artísticas – Propostas de Integração 
 
9- O processo de criação artística na escola com ênfase na linguagem visual 
 
10- Artes Visuais na Escola - Fundamentos Teóricos 
 
11- A criança e a Expressão Plástica no espaço escolar  

 
c) O sorteio do ponto das provas escrita e didática será realizado 24 horas antes do início da prova. 

 
d) A prova escrita constará de uma ou mais questões elaboradas sobre o conteúdo do ponto 

sorteado. 
A prova didática terá a duração de 45 (quarenta e cinco) minutos  

 
e) O candidato deverá entregar um plano de aula para cada membro da banca no início da prova 

didática 
 

Em relação à prova de títulos 
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a)  Para a prova de títulos, será atribuída, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo 
candidato, a pontuação de acordo com a tabela anexa à Resolução CONSUNI/CEPEC n° 
01/2007, observando-se que para o item Ensino serão considerados os últimos 5 (cinco) anos. 
Os pesos para o cálculo da nota de títulos (atendendo ao inciso VI do Art. 25 da resolução 
CONSUNI/CEPEC n°01/2007) são os seguintes: 

 
 

ATIVIDADES PESO 
I – Ensino  3 
II – Produção intelectual 2 
III – Pesquisa e Extensão 2 
IV – Qualificação 2 
V – Administrativas e de Representação 1 

 
  

b) A banca atribuirá uma única nota de títulos para cada candidato. 
 
c) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado no modelo da Plataforma Lattes (CNPq), e os 

documentos comprobatórios de títulos ou atividades devem ser anexados na ordem em que são 
citados no currículo. 

 
 

ÁREAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 

8. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Informática) 

 
a) No que se refere ao inciso I do artigo 17: Será realizada uma prova escrita, sem consulta, com duração 
de 3 (três) horas. 
 
b) Lista de Pontos para as provas Escrita e Didática  
  

1. Introdução à informática básica: sistema operacional e seus recursos 
2. Uso de software livre na escola: criação,manipulação de imagens e utilização do editor de texto 
3. O uso de Softwares para o ensino da matemática e de outras disciplinas 
4. O uso da internet como instrumento de pesquisa, busca de informações e a análise da 

confiabilidade e validade das informações; 
5. Construção de home-page para alunos do Ensino Fundamental; 
6. O papel da Informática na Educação à Distância;  
7. O papel da informática na Educação Inclusiva; 
8. Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino e aprendizagem e a análise de softwares 

educacionais 
9. Os aplicativos de planilha eletrônica e software de apresentação na educação básica 
10. O Software de autoria na educação: processo de produção de conhecimento do aluno 
11. sistema operacional Linux e suas possibilidades de uso pedagógico. 

 
c) O sorteio do ponto da prova escrita será realizado imediatamente após o encerramento da instalação do 
concurso, com 24 horas de antecedência do início desta prova. 
 
d) O ponto sorteado para a prova escrita, será excluído da lista de pontos para a prova didática.  
 
e) Não será permitida a consulta bibliográfica na prova escrita. 
 
f)  A prova escrita constará de uma ou mais questões elaboradas sobre o conteúdo do ponto sorteado. 
 
g) A prova didática terá a duração de 50 (cinqüenta) minutos. 
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h) Para a prova didática, é recomendado que o candidato entregue à banca examinadora, no início da 
apresentação, três cópias do plano de aula.  
  
i) Para a atribuição de pontos na prova de títulos, o Conselho Diretor do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação aprovou atribuir, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato,  nos 
últimos 05 (cinco) anos, a pontuação de acordo com a tabela anexa à resolução 001/2007 CONSUNI-
CEPEC. Os pesos para o cálculo da Nota de Títulos, atendendo o inciso VI do artigo 25 da resolução 
001/2007 CONSUNI-CEPEC da UFG, são os seguintes: 
 

Atividade  Peso 

I - Atividades de Ensino 3 

II- Produção Intelectual 3 

III - Atividade de Pesquisa e Extensão 2 

IV - Atividade de Qualificação 1 

V - Atividade Administrativas e de Representação 1 
 
j) A banca atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato. 
 
l) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado conforme Plataforma Lattes (modelo CNPq). O exemplar 
deverá estar encadernado e a comprovação deve ser numerada, correspondendo a ordem de apresentação 
no currículo.  
 
 

9. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplina: Física) 

 
a) No que se refere ao inciso I do artigo 17, serão realizadas: prova escrita, sem consulta,  com duração de 
3 (tres) horas. 
 
b) Lista de Pontos para as provas Escrita e Didática:  

1. Leis de Newton 
2. Gravitação Universal 
3. Conservação de Energia e Quantidade de Movimento. 
4. Hidrostática 
5. Leis da Termodinâmica 
6. Reflexão e Refração da Luz  
7. Movimento Harmônico Simples 
8. Campo Elétrico e Potencial Elétrico 
9. Circuito Elétrico de Corrente Contínua 
10. Indução Eletromagnética 
11. Efeito Fotoelétrico e Átomo de Bohr 

 
c) O sorteio do ponto da prova escrita será realizado imediatamente após o encerramento da instalação do 
concurso, com 24 horas de antecedência do início desta prova e o sorteio para a prova didática será feito 
imediatamente após a prova escrita, excluindo-se o ponto já sorteado para esta. 
 
d) A prova escrita versará de somente um ponto a ser sorteado da lista proposta, excluído  o ponto sorteado 
para a prova  didática.  
 
e) Não será permitida a consulta bibliográfica na prova escrita. 
 
f)  A prova escrita constará de uma ou mais questões elaboradas sobre o conteúdo do ponto sorteado. 
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g) A prova didática terá a duração de 50 (cinqüenta) minutos. 
 
h) O candidato deverá entregar um plano de aula para cada membro da banca no início da prova didática. 
 
i) Para a prova de títulos, será atribuída, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato, a 
pontuação de acordo com a tabela anexa à Resolução CONSUNI/CEPEC n° 01/2007, observando-se que 
para o item Ensino serão considerados os últimos 5 (cinco) anos. Os pesos para o cálculo da nota de títulos 
(atendendo ao inciso VI do Art. 25 da resolução CONSUNI/CEPEC n°01/2007) são os seguintes: 
  

Atividade  Peso 

I - Atividades de Ensino 4 

II- Produção Intelectual 2 

III - Atividade de Pesquisa e Extensão 2 

IV - Atividade de Qualificação 1 

V - Atividade Administrativas e de Representação 1 
 
j) A banca atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato. 
 
l) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado conforme Plataforma Lattes (modelo CNPq). O exemplar 
deverá estar encadernado e a comprovação deve ser numerada, correspondendo a ordem de apresentação 
no currículo.  
 
 

10. ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (Disciplinas: Ciências e Biologia) 

 
Em relação à prova escrita e à prova didática 

 
a) Será realizada uma prova escrita, sem consulta, com duração de 4 (quatro) horas, de caráter 

eliminatório, sendo 7,00 (sete) a nota mínima necessária para que o candidato possa avançar 
para as etapas subsequentes do concurso. 
 
Na hipótese de ocorrer impugnação, o candidato impugnante fica, desde logo, certificado de 
que, sendo julgada procedente sua impugnação fará as demais provas nas mesmas condições, 
datas e prazos que os demais candidatos. 
 

 
b) Lista de pontos para as provas Escrita e Didática: 

   1    A comer e coçar, é só começar. 
  2    Por fora, bela viola; por dentro, pão bolorento. 
  3    Banana pela manhã é ouro, à tarde é prata, à noite, mata. 
  4    Quem sai aos seus não degenera. 
  5    Macaco velho não mete a mão em cumbuca. 
  6    Barriga cheia, goiaba tem bicho.  
  7    Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. 
  8    Sapo de fora não chia. 
  9    Mão fria, coração quente. 
  10  Os filhos de sua filha, seus netos serão; os filhos de seu filho, serão ou  
        não. 

Observação:  

     Os ditos populares constantes da lista de pontos devem ser adequados aos conteúdos 
programáticos e à bibliografia que constam dos itens c e d, a seguir.  
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 c) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 ● Terra e Universo 
    - Sistema solar 
    - Origem da vida na Terra 
    - Ar 
    - Água 
    - Solo 
    - Saneamento básico 

 ● Vida e Ambiente 
    - Seres vivos: características gerais; aspectos evolutivos 
    - Relações entre os seres vivos 
    - Cadeia e teia alimentar 
    - Controle biológico 
    - Poluição  
                  - Ecossistemas 
          - O Cerrado 
 ● Ser humano e Saúde 
    - O corpo humano: órgãos e sistemas em atividade. 
    - Nutrição 
    - Infecções e defesa do organismo 
    - Orientação sexual: amadurecimento sexual; reprodução humana;  
       gravidez na adolescência 
    - Saúde física, mental e social: pluralidade cultural 
    - Drogas lícitas e ilícitas: situações de risco; prevenção 

 ● Tecnologia e Sociedade 
    - Matéria e energia: transformações 
    - Unidades de medida 
    - Eletricidade e magnetismo: conceitos básicos 
    - Genética 
    - Biotecnologia 
    - Ética 

 

  d) BIBLIOGRAFIA 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia das células. v. 1. São Paulo: Moderna, 2004. 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia dos organismos. v. 2. São Paulo: Moderna, 
2004. 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia das populações. v. 3. São Paulo: Moderna, 
2004. 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Fundamentos da biologia moderna. v. único. 4. ed. São Paulo: 
Moderna, 2008. 

BAKHTIN, M.  Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1998. 

BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. de.  Ciência e Sociedade. Terceiro e quarto ciclos. 
Quinta a oitava séries. Ensino Fundamental. 4v. São Paulo: Scipione, 2001.  

BEYER, H. O. Inclusão e avaliação na escola - de alunos com necessidades educacionais 
especiais. 2. ed. Ed. Mediação, 2005. 

BORGES, R.M.R.; MORAES, R. (Org.). Educação em ciências nas séries iniciais. Porto Alegre: Sagra-

Luzzatto, 1998. 
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BORTOLOZZO, S.; MALUHI, S.  Link da ciência – Projeto Educação para o século XXI. Quinta a 
oitava séries. São Paulo: Moderna, 2002. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental (1ª 
a 4ª séries) - Ciências naturais.  Brasília: MEC/SEF, 1999. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental (1ª a 
4ª séries) – Temas transversais.  Brasília: MEC/SEF, 1999. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental (5ª a 
8ª séries) - Ciências naturais.  Brasília: MEC/SEF, 1999. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental (5ª a 
8ª séries) -Temas transversais.  Brasília: MEC/SEF, 1999. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Ensino Médio: Ciências da natureza, matemática e 
suas tecnologias.  Brasília: MEC/SEMT, 1999. 

BRASIL. Cadernos: juventude, saúde e desenvolvimento. v.1. Brasília: MS/SPS, 1999.  

CARO, Carmen Maria de. (Org.) et al. Construindo consciências: Ciências. APEC – Ação e 
pesquisa em educação em Ciências. 5ª a 8ª série. São Paulo: Scipione, 2006. 

COIMBRA, M. A. C. et al. Projeto Escola e Cidadania – PEC, BIOLOGIA. São Paulo: Ed. do Brasil, 
2000.  

FAZENDA, I. C. A. Didática e interdisciplinaridade. São Paulo: Papirus, 2004. 

FELTRIN, A. E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença. 
São Paulo: Paulinas, 2004. 

GOWDAK, D. Atlas de anatomia humana. São Paulo: FTD. 

  KRASILCHIK, M. Prática do ensino de biologia. São Paulo: Harbra, 1993. 

LAGO, S.R.; MEIRELLES, E. Ciências – Coleção Vitória Régia – 1ª a 4ª série do ensino 
fundamental. 2.ed. São Paulo: IBEP, 2001. 

  LOPES, S.  Bio.  v. único. São Paulo: Saraiva, 2004. 

  MALDONATO, M.  A mente plural – Biologia, evolução e cultura. São Paulo: Unimarco, 2005.  

  MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar - o que é? Por quê? Como fazer? Coleção Cotidiano 
escolar. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

  MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar - pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006. 

   PACHECO, J. Caminhos para a inclusão - um guia para aprimoramento da equipe escolar. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 

PILETTI, C.   Didática geral. 2.ed. São Paulo: Ática, 1997. 

PIMENTA, S.G.  O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 4.ed. São 
Paulo: Cortez, 2001.  

RAMOS, R. Passos para a inclusão. São Paulo: Cortez, 2005. 

SMITH, D. D. Introdução à educação especial - ensinar em tempos de inclusão. 5. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 

STRECK, D. R. Correntes pedagógicas - uma abordagem interdisciplinar. Petrópolis: Vozes, 
2005. 

UZUNIAN, A.; BIRNER, E. Biologia. v. 1, 2 e 3. 2.ed. São Paulo: Harbra, 2002. 

VYGOTSKY, L. S.  A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
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ZIBAS, D.M.L.; AGUIAR, M.A. da S.; BUENO, M.S.S. (Org.). O ensino médio e a reforma da 
educação básica. Brasília: Plano Editora Ltda., 2002. 

ZÓBOLI, G. Práticas de ensino: subsídios para a atividade docente. 5.ed. São Paulo: Ática, 
1994.  
 
Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc. 

 
e) O sorteio do ponto das provas escrita e didática será realizado 24 horas antes do início da prova. 

 
f) A prova escrita constará de uma ou mais questões elaboradas sobre o conteúdo do ponto 

sorteado. 
 

g) A prova didática terá a duração de 50 (cinqüenta) minutos. 
 

h) O candidato deverá entregar um plano de aula para cada membro da banca no início da prova 
didática. 

 
Em relação à prova de títulos 

 
a)  Para a prova de títulos, serão atribuídas, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo 

candidato, de acordo com o Anexo da Resolução CONSUNI/CEPEC n° 01/2007, as pontuações 
apresentadas na tabela anexa ao final destas normas complementares. Os pesos para o cálculo 
da nota de títulos (atendendo ao inciso VI do Art. 25º da resolução CONSUNI/CEPEC 
n°01/2007) são os seguintes: 

 
ATIVIDADES PESO 

I    Ensino  3 
II   Produção intelectual 3 
III  Pesquisa e Extensão 2 
IV  Qualificação 1 
V   Administração e de Representação 1 

 
b) A banca atribuirá uma única nota de títulos para cada candidato. 
 
c) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado no modelo da Plataforma Lattes (CNPq), e os 

documentos comprobatórios de títulos ou atividades devem ser anexados na ordem em que são 
citados no currículo. 

 
 
ÁREAS DE COMUNICAÇÃO 
 

11. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: COMUNICAÇÃO (Disciplina: Educação Física) 
Assistente – 20h 

e 
12. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: COMUNICAÇÃO (Disciplina: Educação Física) 

Assistente – 40h DE 
 

Em relação à prova escrita e à prova didática 
 

a) Será realizada uma prova escrita, de 4 (quatro) horas de duração, sem consulta, de caráter  
eliminatório, cuja nota mínima é sete (7) pontos. 
 
Na hipótese de ocorrer impugnação, o candidato impugnante fica, desde logo, certificado de que, 
sendo julgada procedente sua impugnação fará as demais provas nas mesmas condições, datas e 
prazos que os demais candidatos. 
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b)  Lista de Pontos para as provas Escrita e Didática 

  
1. Tendências Pedagógicas da Educação Física suas aplicações teórico-metodológicas para a Educação 

Básica; 
2. Limites e possibilidades da Educação Física escolar na perspectiva da formação humana; 
3. A organização do trabalho pedagógico: modalidades do Planejamento Escolar e os pares dialéticos 
4. Dilemas e perspectivas da Educação Física escolar diante do paradigma da inclusão; 
5. Currículo de EF para a Educação Básica; 
6. Comunicação e Mídia na Educação Física escolar; 
7. Desenvolvimento e aprendizagem na Educação Física escolar 
8. Os jogos nos seus aspectos sócio-históricos e culturais; 
9. A Dança e a Ginástica como conteúdos da Educação Física escolar; 
10. Aspectos histórico-culturais e teórico-metodológicos do ensino dos Esportes. 

 
c)  O sorteio do ponto da prova escrita será realizado imediatamente após o encerramento da 

instalação do concurso, com 24 horas de antecedência do início desta prova. 
 

d)  O sorteio da prova didática será realizado 24 horas de antecedência do início da prova. 
 

e)  A prova didática terá no mínimo, quarenta e, no máximo, cinqüenta minutos, sendo vedada à 
presença dos demais candidatos nesta aula. Será facultado à Banca Examinadora um período de 
até dez minutos para argüição do candidato sobre o conteúdo da prova didática, assegurado ao 
candidato igual período para responder a essa argüição. 

 
f)  O candidato deverá entregar um plano de aula para cada membro da banca no início da prova 

didática. 
 
Em relação à prova de títulos 

 
a)  Para a prova de títulos, será atribuída, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato, 

a pontuação de acordo com a tabela anexa à Resolução CONSUNI/CEPEC n° 01/2007, 
observando-se que para o item Ensino serão considerados os últimos 5 (cinco) anos. Os pesos para 
o cálculo da nota de títulos (atendendo ao inciso VI do Art. 25 da resolução CONSUNI/CEPEC 
n°01/2007) são os seguintes: 

 
 

Atividade  Peso 

I - Atividades de Ensino 3 

II- Produção Intelectual 3 

III - Atividade de Pesquisa e Extensão 2 

IV - Atividade de Qualificação 1 

V - Atividade Administrativas e de Representação 1 
 
 

b)  A banca atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato. 
 

c)  O Curriculum Vitae deverá ser apresentado no modelo da Plataforma Lattes (CNPq). O exemplar 
deverá estar encadernado e os documentos comprobatórios de títulos ou atividades devem ser 
anexados na ordem em que são citados no currículo. 
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IV – DA INSTALAÇÃO DO CONCURSO 
 

A data, o horário e o local da instalação do concurso (de acordo com o artigo 11 da resolução 
CONSUNI/CEPEC n° 01/2007) serão divulgados com pelo menos dez dias de antecedência no sítio da UFG 
na internet (www.ufg.br). 
 
 
V – CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
 
 Será divulgado no momento da instalação do concurso. 
 
 
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

O concurso realizar-se-á em conformidade com as disposições contidas na Resolução 
CONSUNI/CEPEC N° 01/2007, que regulamenta ingresso na carreira de Magistério Superior na 
Universidade Federal de Goiás.  
 

Goiânia, 27 de março de 2009. 
 

 
Profa. Dra. Maria José Oliveira de Faria Almeida 

Diretora do Cepae/UFG 
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TABELA DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS DA ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
(Disciplinas: Ciências e Biologia) 

 
I - ATIVIDADES DE ENSINO 

 I - 1 ENSINO (*) Pontos 

1 Disciplina ministrada no ensino médio ou fundamental 4 pontos por ano efetivamente lecionado ou 
proporcionalmente à fração de ano. 

2 Disciplina ministrada no magistério superior 0,5 ponto para cada 32 horas efetivamente 
ministradas, limitado a um total de 30 pontos. 

(*)  Considerar apenas os últimos 5 anos. 
 

 I - 2  ENSINO - ORIENTAÇÃO (*) Pontos 

1 Aluno orientado em tese de doutorado defendida e aprovada (**) 5 
2 Aluno orientado em dissertação de mestrado defendida e aprovada (**) 4 
3 Aluno orientado em monografia de especialização aprovada 3 
4 Aluno orientado de residência médica 1 
5 Aluno orientado em estágio supervisionado 2 
6 Aluno orientado em trabalho de conclusão de curso 2 
7 Aluno orientado em iniciação científica dentro de programa institucional 1 
8 Aluno orientado em programa institucional especial (PET e outros) 1 
9 Aluno orientado, de licenciatura, dentro de programa institucional 1 

10 Aluno orientado, de extensão e cultura, dentro de programa institucional 1 
11 Aluno orientado, em monitoria, dentro de programa institucional  1 

(*)  Considerar apenas os últimos 5 anos. 
(**) A atividade de co-orientação será pontuada com a metade dos pontos estabelecidos neste item. 
 

 
I-3  OUTRAS  ATIVIDADES ACADÊMICAS Pontos 

1 Membro de banca de concurso para professor efetivo 1 
2 Membro de banca de defesa de tese de doutorado 2 
3 Membro de banca de defesa de dissertação de mestrado 2 
4 Membro de banca de qualificação de doutorado 1 
5 Membro de banca de qualificação de mestrado 1 
6 Membro de banca de defesa de monografia, trabalho de conclusão de curso e outros tipos 

de bancas  
1 

7 Cursos, palestras ou treinamento não curricular ministrados para docentes, funcionários ou 
alunos 

1 

8 Premiação ou láurea relacionada à área acadêmica 1 
 

II - PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 

 II – 1  PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA Pontos 

1 Artigo de opinião (limitado a 10 pontos) 1 
2 Texto didático para uso local 2 
3 Publicação de resenha, prefácio ou verbete 1 
4 Manual, catálogo ou boletim, com ficha catalográfica (organizador / redator) 2 
5 Artigo em periódico especializado com corpo editorial 10 
6 Resumo ou resenha em periódico especializado com corpo editorial 2 
7 Artigo de divulgação científica, tecnológica e artística 1 
8 Apresentação oral de trabalho publicado em congresso científico 3 
9 Apresentação de trabalho no formato de painel em congresso científico 1 

10 Resumo publicado em anais de congresso científico 2 
11 Trabalho completo publicado em anais de congresso científico 5 
12 Trabalho premiado em evento nacional ou internacional 3 
13 Livro publicado em editora com corpo editorial 15 
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14 Livro publicado em editora sem corpo editorial 7 
15 Livro traduzido e publicado em editora com corpo editorial 10 
16 Capítulo de livro publicado em editora com corpo editorial 8 
17 Organização de livro (coletânea), publicado em editora com corpo editorial 7 
18 Monografia de especialização aprovada 0 
19 Monografia de especialização defendida e aprovada 3 
20 Dissertação de mestrado defendida e aprovada 0 
21 Tese de doutorado defendida e aprovada  10 

 

 II – 2  PRODUÇÃO ARTÍSTICA Pontos 

1 Peças e musicais (promoção ou produção) 1 
2 Design gráfico de capas de livros, cartazes ou similares 1 
3 Filmes, vídeos, discos ou audiovisuais de divulgação científica e informativos 2 
4 Filmes, vídeos, discos ou audiovisuais artísticos produzidos 1 
5 Participação em exposições e apresentações artísticas locais (individual /camerista) 1 
6 Participação em exposições e apresentações artísticas nacionais (individual /camerista) 1 
7 Participação em exposições e apresentações artísticas internacionais (individual 

/camerista) 
1 

8 Participação em exposições e apresentações artísticas locais (coletiva) 1 
9 Participação em exposições e apresentações artísticas nacionais (coletiva) 1 

10 Participação em exposições e apresentações artísticas internacionais (coletiva) 1 
11 Participação em peças de teatro, musicais e cinema 1 
12 Peças e musicais (autoria) 1 
13 Promoção artística premiada em evento local 1 
14 Promoção artística premiada em evento nacional 1 
15 Promoção artística premiada em evento internacional 1 

 

 II - 3  PRODUÇÃO TÉCNICA OU TECNOLÓGICA Pontos 

1 Produção de software com divulgação em anais de congresso ou periódicos com corpo 
editorial 

3 

2 Pareceres técnicos emitidos em consultorias oficializadas por convênios, contratos, ou 
portarias da administração e consultoria ad hoc 

2 

3 Produto ou processo de desenvolvimento ou geração de trabalho com patente 5 
4 Produto ou processo de desenvolvimento ou geração de trabalho sem patente 2 
5 Criação, produção ou edição de sítios para internet 1 
6 Editoria de livro ou periódico especializado com corpo editorial  7 
7 Editoria de periódico especializado com corpo editorial (por volume) 7 
8  Trabalho de editoria em comunicação (por ano) 1 
9 Promoção ou produção de eventos artísticos e esportivos 1 

10 Editoria de anais de eventos científicos, máximo de dois eventos por ano 1 
 

III - ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 III – 1  ATIVIDADES EM PROJETOS DE PESQUISA Pontos 

1 Participante de projeto de pesquisa com financiamento  2 
2 Participante de projeto de pesquisa sem financiamento 1 
3 Coordenador de projeto de pesquisa com financiamento (*) 2 
4 Coordenador de projeto de pesquisa sem financiamento (*) 1 

(*) Pontuar também como participante 
 

 III – 2  ATIVIDADES DE EXTENSÃO  Pontos 

1 Participante de projeto de extensão /cultura 1 
2 Curso de extensão ministrado com 40 ou mais horas 4 
3 Curso de extensão ministrado com menos de 40 horas  2 
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4 Palestrante, conferencista ou participante em mesa redonda em evento científico, cultural 
ou artístico 

2 

5 Outras atividades de extensão, cultura e esportes diferentes das anteriores  1 
6 Coordenador de projeto de extensão e cultura (*) 1 
7 Coordenador de curso de especialização (*)  1 

(*) Pontuar também como participante 
 

IV – ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO 
 

 IV -1 – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO  

Pontos 
por 
semestr
e 

1 Participante em estágio de pós – doutorado (máximo de 8 pontos) 2 
2 Candidato regularmente matriculado em programas de doutorado (máximo de 12 pontos) 2 
3 Candidato regularmente matriculado em programas de mestrado (máximo de 6 pontos) 0 
4 Integralização de disciplinas de curso de especialização 1 
5 Curso de aperfeiçoamento realizado com carga horária superior a 40 horas 2 
6 Participação em congressos, seminários, encontros, jornadas etc 1 
7 Conclusão de curso de pós-doutorado (exclui o item 1 desta tabela) 3 

 
V - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO 

 
  V.1  ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO Pontos 

1 Atividades acadêmicas e administrativas designadas por portaria do Reitor, Pró-Reitor ou 
Diretor de Unidade Acadêmica com carga horária >= 150 horas.  

 1 (*) 

2 Representante em entidade científica, artística e cultural com carga horária igual ou 
superior a 150 horas. 

 1 (*) 

3 Representante em comissão de órgão governamental com carga horária igual ou superior a 
150 horas. 

 1 (*) 

(*)  As atividades com esforço de carga horária inferior a 150 horas serão pontuadas proporcionalmente às  
     horas efetivamente realizadas, com a correspondência de  01  ponto para cada 150 horas. 
 

 V-2   ATIVIDADES DE DIREÇÃO EXERCIDAS NO MAGISTÉRIO Pontos 
p/ 

semestr
e  
(*)  

1 Reitor, Vice – Reitor ou Pró – Reitor 1 
2 Chefe de Gabinete ou Procurador Geral 1 
3 Assessor direto da Reitoria ou de Comunicação Social 1 
4 Coordenador vinculado à Reitoria ou às Pró – Reitorias 1 
5 Diretor de Unidade Acadêmica ou órgão equivalente 1 
6 Vice – Diretor de Unidade Acadêmica ou órgão equivalente 1 
7 Chefe de Departamento 1 
8 Coordenador de Programa de Pós – Graduação stricto sensu 1 
9 Coordenador de Curso de Graduação, Fundamental e Médio  1 
10 Diretor do Hospital Veterinário 1 
11 Diretor Geral do Hospital das Clínicas 1 
12 Diretor de Órgão de Administração Acadêmica  1 
13 Diretor de Campi do Interior 1 
14 Membros da CPPD ou da Comissão de Avaliação Institucional  1 

  
 

. . . 
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CARGO-------------------------------------REGIME DE TRABALHO----------------------------- 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO - PROFESSOR 

 
� CERTIDÃO DE NASCIMENTO (OU CASAMENTO) – uma cópia 
� CERTIFICADO DE RESERVISTA – uma cópia 
� TÍTULO DE ELEITOR – uma cópia 
� COMPROVANTE DE QUE VOTOU E/OU JUSTIFICOU VOTO NA ÚLTIMA ELEIÇÃO –uma cópia 

� CARTEIRA DE IDENTIDADE - uma cópia 
� C.P.F.  -  uma cópia 
� CARTÃO DO PIS/PASEP - trazer o mais antigo 
� DIPLOMA DE GRADUAÇÃO CONFORME EXIGIDO NO EDITAL (original e cópia) 
� COMPROVANTE VÁLIDO DA TITULAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, ACOMPANHADO DO 

HISTÓRICO ESCOLAR. 
� CURRICULUM VITAE -  na Plataforma Lattes 
� 01 (uma) FOTOGRAFIAS 3X4 – Recente 
� N.º DE CONTA BANCÁRIA  - Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou Banco Real 

� CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS DEPENDENTES (duas cópias) 
� PASSAPORTE ATUALIZADO COM VISTO DE PERMANENCIA QUE PERMITA O EXERCICIO DE 

ATIVIDADE LABORATIVA NO BRASIL, PARA ESTRANGEIROS 
� COMPROVANTE DE ENDEREÇO (uma cópia) 
� APRESENTAR NA JUNTA MÉDICA OFICIAL DA UFG, O RESULTADO DOS SEGUINTES 

EXAMES, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO ATESTADO MÉDICO:   FONE: (62) 3209 6227 
1) Hemograma completo – 2) Glicemia de Jejum – 3) Colesterol e Triglicerídeos – 4) HBSAg – 5) Anti HCV 
–  6) E.A.S. – 7) Citologia Onco-parasitária – COP (para mulheres) – 8) PSA (para homens acima de 40 
anos) - 9)ECG (para idade acima de 30 anos) – 10) Atestado de Sanidade Mental (com psiquiatra). 

 
**** TODOS ESSES EXAMES CORRERÃO POR CONTA DO CANDIDATO E PODERÃO SER FEITOS 
EM QUALQUER LABORATÓRIO DO PAÍS. 

DOCUMENTOS QUE SERÃO PREENCHIDOS NO MOMENTO DA ENTREGA DOS DEMAIS, EM 
NOSSOS FORMULÁRIOS: 

� DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
� DECLARAÇÃO DE BENS (ANEXO I ou II – Portaria Interministerial nº 298 D.O.U. de 11/09/2007) 
� FICHAS DE VALE TRANSPORTE 
� DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 
Esclarecemos que após reunir toda a documentação acima (inclusive o atestado da Junta  

Médica) o candidato deverá se dirigir à Seção de Cadastro do DP (térreo do Prédio da  

Reitoria), munido da 

mesma. 
 

 
 

 
 

 
 


