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EDITAL Nº 23, DE 7 DE AGOSTO DE 2019. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

RETIFICAÇÃO I 

Onde se lê: 
 

4.5.7 - Fica dispensada a autenticação das cópias mencionadas nos itens 4.6.2 a 4.6.5, nos 
termos do art. 9° do Decreto n° 9.094/2017. 
 

5 - DA AVALIAÇÃO: 
 
5.1 - O Processo Seletivo será constituído de prova de títulos e prova de desempenho didático. 
        5.1.1 - Serão considerados habilitados para a realização da prova de desempenho didático 
somente os 15 (dez) primeiros colocados na prova de títulos. 

5.1.2 Da análise da prova de títulos: 
5.1.2.1. O currículo entregue no ato da inscrição será avaliado conforme ficha de 

avaliação constante no Anexo II deste Edital, disponível no site do Campus. 
 
5.1.3 Do Desempenho Didático:  

5.1.3.1. O desempenho didático será avaliado conforme a ficha de avaliação constante no 
anexo III deste edital, disponível no site do Campus. 

5.1.3.2.  O candidato ministrará uma aula, com duração de 30 (trinta), devendo, nesta 
oportunidade, entregar três planos de ensino correspondente à aula ministrada. Será 
disponibilizado computador e datashow. 
 
Leia-se: 

 
4.5.7 - Fica dispensada a autenticação das cópias mencionadas nos itens 4.5.2 a 4.5.5, nos 

termos do art. 9° do Decreto n° 9.094/2017. 
 
5 - DA AVALIAÇÃO: 
 
5.1 - O Processo Seletivo será constituído de prova de títulos e prova de desempenho didático. 
        5.1.1 - Serão considerados habilitados para a realização da prova de desempenho didático 
somente os 15 (quinze) primeiros colocados na prova de títulos. 

5.1.2 Da análise da prova de títulos: 
5.1.2.1. O currículo entregue no ato da inscrição será avaliado conforme ficha de 

avaliação constante no Anexo II deste Edital, disponível no site do Campus. 

5.1.3 Do Desempenho Didático:  
5.1.3.1. O desempenho didático será avaliado conforme a ficha de avaliação constante no 

anexo III deste edital, disponível no site do Campus. 
5.1.3.2.  O candidato ministrará uma aula, com duração de 30 (trinta) minutos, devendo, 

nesta oportunidade, entregar três planos de ensino correspondente à aula ministrada. Será 
disponibilizado computador e datashow. 
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