ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO
RESERVA DE PROFESSOR SUBSTITUTO
CPF:
(

DOCENTE (
)

)

TÉCNICO

NOME:
SEXO: M ( ) F (
)
NOME DO PAI:

DATA DE NASCIMENTO:

/

/

TIPO SANGUÍNEO:

FATOR RH:

NOME DA MÃE:
CIDADE DE NASCIMENTO:

UF:

NACIONALIDADE:

DATA DE CHEGADA (ESTRANGEIROS):

ESTADO CIVIL:

QTDE DEPENDENTES ECONOMICAMENTE:

COR/ ORIGEM ÉTNICA: (1) BRANCA (
DATA DO 1º EMPREGO:

/

/

/

) (3) AMARELA ( ) (4) PARDA ( ) (5) INDÍGENA ( ) (6) PRETA ( )

/

CURSO DE GRADUAÇÃO:
PÓS-GRADUAÇÃO:

RG

NÚMERO:

TÍTULO
ELEITORAL

ORGÃO EXP.:

UF:

DATA DE EMISSÃO:

NÚMERO:

ZONA:

/

UF:
SEÇÃO:

NÚMERO:

COMPROVANTE
MILITAR

/

DATA DE EMISSÃO:

/

/

SÉRIE:

ÓRGÃO DE EXPEDIÇÃO:
PIS/PASEP:

PASSAPORTE:

AV/RUA/TRAVESSA:
NÚMERO:

QUADRA:

APTO:

CEP:

-

COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
TELEFONE: (

UF:
)

CELULAR: (

)

E-MAIL

BANCO:

AGÊNCIA (nome/número):

CONTA CORRENTE:

ENDEREÇO
DA AGÊNCIA:

BAIRRO:

CIDADE:

CONTA POUPANÇA (somente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL):

Declaro, que as informações prestadas são expressão da verdade.
_________________________, _______/_______/_______.
Local e Data

_______________________________________________
Assinatura

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Declaro para que se produzam os fins necessários junto à Universidade Federal
de Rondonópolis:
- não faço parte dos quadros de pessoal da Administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como de suas
controladoras e subsidiárias (art. 6°, Lei 8.745/93 e suas alterações);
- não ocupo cargo efetivo das carreiras do magistério de que trata a Lei n° 7.596,
de 10/04/1987 (art. 6º § 1°, Lei 8.745/93 e suas alterações);
- não fui contratado nos último 24 (vinte e quatro) meses nos termos da Lei n°
8.745/93 e suas alterações (art. 9°).

Rondonópolis, ____ de _____________ de 2022.

_________________________________________________
Nome do candidato/assinatura

ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA COM PONTUAÇÃO POR
ITENS

I.

DOMINÍO DO CONTÉUDO (VAOR MÁXIMO: 50 PONTOS)
VALOR (PONTOS)
ITEM
HABILIDADE
MÁXIMO
ATRIBUIDO
SUBTOTAL
REQUERIDA
Conhece, compreende e aplica
PROFUNDIDAD
15
os conceitos e princípios do
E
tema exposto
ATUALIZAÇÃO

SÍNTESE

Apresenta habilidades de análise
e síntese
Situa o conteúdo no contexto
adequado e estabelece relação
com o conhecimento atual
Utiliza de maneira correta a
terminologia
científica
no
estágio atual
Faz adequação da bibliografia ao
tema abordado
Relaciona o tema da aula com o
todo da unidade de conteúdo do
qual o tema faz parte

10
5
5
5
10

II.

SEQUÊNCIA LÓGICA E COERÊNCIA DO CONTÉUDO (VALOR MÁXIMO: 30
PONTOS)
VALOR (PONTOS)
ITEM – HABILIDADE REQUERIDA
MÁXIMO
ATRIBUIDO
SUBTOTAL
1. Inicia a partir de uma tese,
4
conceituação ou contexto histórico
e/ou social e/ou político
2. Desenvolve com base em fundamentos
4
teóricos e/ou práticos
3. Apresenta argumentos convergentes e
4
divergentes
4. Propicia a elaboração de conclusões
4
5. Expõe o conteúdo baseado nos itens e
4
na sequência estabelecida no plano
6. Aborda o tema de modo a atingir os
10
objetivos do plano
III.
CONCISÃO (VALOR MÁXIMO: 20 PONTOS)
VALOR (PONTOS)
ITEM – HABILIDADE REQUERIDA
MÁXIMO
ATRIBUIDO
SUBTOTAL
1. Correção na linguagem e clareza de
5
comunicação
2. Habilidade na formulação de propostas
5
3. Exposição dentro da duração típica de
6
aula padrão
4. Utilização adequada do tempo para
4
apresentação (50 minutos)
NOME DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
ASSINATURA
NOTA
ATRIBUÍDA
NOME OU CÓDIGO DO CANDIDATO:
DATA:

HORÁRIOS
Inicio:
Término:

DURAÇÃO

ANEXO IV
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS COM PONTUAÇÃO POR
ITENS

I - TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (APENAS O
MAIOR
TÍTULO
SERÁ
UTILIZADO
PARA
PONTUAÇÃO):

PONTUAÇÃO
VALOR
ATRIBUIDA

Diploma de Doutor, Livre docência ou Notório
Saber
Diploma de Mestre

30,0
15,0

(Valor Máximo 30,00 pontos) SUBTOTAL I

II – ATIVIDADES
EXTENSÃO

DE

ENSINO

E

DE

Exercício de Magistério em Ensino Superior
Exercício de Magistério em Educação Básica
Atividades de administração, supervisão e
orientação pedagógica em Educação Básica
Participação em ensino não regular
(conferências, mesas redondas, cursos etc.)
na área/subárea do concurso
Orientação de tese de doutorado aprovada na
área/subárea do concurso
Orientação de tese de doutorado aprovada
fora da área/subárea do concurso
Orientação de dissertação de mestrado
aprovada na área/subárea do concurso
Orientação de dissertação de mestrado
aprovada fora da área/subárea do concurso
Orientação de monografia de especialização
aprovada na área/subárea do concurso
Orientação de monografia de especialização
aprovada fora da área/subárea do concurso
Orientação de monografia ou trabalho final
em curso de graduação na área/subárea do
concurso
Orientação de grupo PET
Orientação de bolsista de iniciação científica
ou de iniciação à docência na área/subárea do
concurso
Orientação de bolsista de monitoria
Orientação de bolsista de extensão na
área/subárea do concurso
Participação como membro efetivo de banca

POR
UNIDADE
1,0 / ano
0,3 / ano
0,2 / ano

PONTUAÇÃO
MÁXIMA ATRIBUÍDA
5,0
0,9
0,6

0,2 / ano

0,6

3,5 / tese

3,5

2,5 / tese

2,5

1,5 /
dissertação

1,5

1,0 /
dissertação

1,0

0,8 /
monografia

0,8

0,4 /
monografia

0,4

0,2 /
monografia

0,2

0,5 / grupoano
0,2 bolsistaano

2,0

0,2 bolsistaano
0,2 bolsistaano

1,0

0,2 /

1,0

1,0

1,0

examinadora de tese de doutorado na participação
área/subárea do concurso
0,2 /
Participação como membro efetivo de banca
participação
examinadora de tese de doutorado fora da
área/subárea do concurso
0,2 /
Participação como membro efetivo de banca
participação
examinadora de dissertação de mestrado na
área/subárea do concurso
0,2 /
Participação como membro efetivo de banca
participação
examinadora de dissertação de mestrado fora
da área/subárea do concurso
0,2 /
Participação como membro efetivo de
participação
comissão examinadora de concurso público
para magistério superior
0,2 /
Coordenação de projeto de extensão ou
coordenação
iniciação à docência
0,2 /
Coordenação de Curso de extensão de
coordenação
duração mínima de 15 horas-aula
0,2 /
Exercício de monitoria, iniciação científica
exercício
ou participação em grupo PET, ou atividade
de extensão

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0

(Valor Máximo 30,00 pontos) SUBTOTAL II

III. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA,
ARTISITICA E CULTURAL NA ÁREA OU
SUBÁREA DO CONCURSO

Autoria de livro sobre assunto de interesse
do concurso, publicado em editora com
corpo editorial
Organização de livro sobre assunto de
interesse do concurso, publicado em editora
com corpo editorial
Autoria de capítulo de livro sobre assunto de
interesse do concurso, publicado em editora
com corpo editorial
Tradução de livro sobre assunto de interesse
do concurso, publicado em editora com
corpo editorial
Artigo completo publicado em periódico
científico ou apresentação artística em
mostras ou similares na área/subárea do
concurso, classificado no Extrato do Qualis
Área CAPES como nível:

POR
UNIDADE

PONTUAÇÃO
MÁXIMA ATRIBUÍDA

4,0 / livro

4,0

2,0 / livro

2,0

2,0 /
capítulo

2,0

1,5 / livro

1,5

A1

4,5 /
artigo
3,5 /
artigo
2,5 /
artigo
1,5 /
artigo
0,5 /
artigo
0,2 /

A2
B1
B2
B3
B4 E B5

Trabalho
científico
apresentado
em
congresso e publicado na integra em anais na
área/subárea do concurso
Trabalho
científico
apresentado
em
congresso com resumo expandido publicado
em anais ou em revistas especializadas na
área do concurso
Trabalho
científico
apresentado
em
congresso
com
resumo simplificado
publicado em anais ou em revistas
especializadas na área do concurso
Relatório técnico de pesquisa publicado

1,0 /
trabalho

artigo
1,0

0,2 /
trabalho

2,0

0,1 /
trabalho

1,0

0,5 /
relatório
Trabalhos técnicos e artísticos especializados
0,5 /
trabalho
Prêmios por atividades científicas, artísticas 0,5 / prêmio
e culturais
Consultorias a órgãos especializados de
0,5 /
gestão científica, tecnológica ou cultural ou consultoria
consultorias técnicas prestadas a órgãos
públicos e privados
Artigos especializados publicados na 0,2 / artigo
imprensa
Manuais e outros instrumentos didáticos com 0,4 / item
ISBN ou publicados em mídia com corpo
editorial
Participação em congressos e seminários
0,2 /
participaçã
o
Patente nacional ou internacional concedida
4,0 /
na área/subárea do concurso
patente
Patente nacional ou internacional submetida
1,0 /
na
área/subárea
do
concurso,
patente
desconsiderando multiplicidade de registros
nos vários países

1,0
1,0
1,0
1,0

2,0
0,8

1,0

4,0
2,0

(Valor Máximo 40,0 pontos) SUBTOTAL III

NOME DO CANDIDATO:

NOME DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE
SELEÇÃO:

DATA:

NOTA DOS TÍTULOS
TOTAL
(I + II + III):
ASSINATURA DOS MEBROS
COMISSÃO DE SELEÇÃO

DA

ANEXO V
Pontos de sorteio para a prova didática

1) Modelos historiográficos e crises dos paradigmas;

2) Interdisciplinaridade e ensino de História;

3) Saberes docentes e formação dos professores de História;

4) Ciências Humanas e Sociais e os desafios para o século XXI.

