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Os trabalhos publicados em coautoria receberão 50% da pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato
Tabela 6: Títulos acadêmicos
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. Descrição Forma de comprovação Pontuação

. Doutorado na área do
certame

Cópia do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há pendências e que o diploma encontra-se em fase de
expedição

10 pontos

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Em caso de conflito entre o EDITAL PROGEP Nº 87/2021 e o disposto neste edital, devem prevalecer as disposições do primeiro.
6.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 96/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio
da Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021 e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto,
conforme Edital PROGEP nº 87/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Unidade acadêmica: Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social
1.2. Campus de atuação: Campus Pontal, localizado na cidade de Ituiutaba/ MG.
1.3. Descrição da vaga:

. Área/subárea Número de vagas Qualificação Mínima Exigida Regime de trabalho

. Administração/Gestão da Produção e Operações 1 (uma) Graduação em Administração ou Engenharia de Produção 40 (Quarenta) horas semanais

1.4. Conteúdo programático:
I. Estratégia de operações
II. Planejamento e controle da produção
III. Análise e melhoria de processos
IV. Gestão de estoques, movimentação e armazenagem
V. Gestão de projetos
VI. Gestão da qualidade
VII. Programação linear aplicada à gestão de operações
VIII. Logística empresarial e gestão da cadeia de suprimentos
IX. Previsão de Demanda
X. Administração da Produção e Operações
1.5. Referencial bibliográfico:
I. ARNOLD, J. R. T. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 1999.
II. BALLESTERO, A.L.V. Manual de Organização, Sistemas e Métodos. São Paulo: Atlas, 1998.
III. BURLTON, R. Business Process Management: profiting from process. Indianopolis: SAMS, 2001.
IV. CARPINETTI, L. C. R. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
V. COLENGHI, V. M. O&M e Qualidade Total: uma integração perfeita. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.
VI. CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, programação e controle da produção: MRP II / ERP: conceitos, uso e implantação, base para SAP, Oracle Applications

e outros softwares integrados a gestão. São Paulo: Atlas, 2007.
VII. CORRÊA, H. L. E.; CAON, M. Gestão de serviços: lucratividade por meio de operações e de satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 2002.
VIII. CRUZ, T. Sistemas Métodos & Processos - Administrando Organizações Por Meio de Processos de Negócios. São Paulo: Atlas, 2003.
IX. CURY, A. Organização e Métodos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
X. DASCENÇÃO, L. C. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: Atlas. 2000.
XI. DAVENPORT, T. H. Reengenharia de Processos. Editora Campus.
XII. DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, Richard B. Fundamentos da administração da produção. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
XIII. DIAS, M. A. P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
XIV. GAITHER, N.; FRAZIER, G. Administração da produção e operações. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 2002.
XV. GONÇALVES, P. S. Administração de materiais. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
XVI. HAMMER, M.; CHAMPY, Reengenharia. Rio de Janeiro: Campus, 1994. HANDY, Charles. Por dentro das organizações. Grandes ideias para executivos. Trad. Neusa Santos

Martins. São Paulo: Saraiva, 1993.
XVII. HONG, Y. C. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
XVIII. KRAJEWSKI, L. J.; RITSMAN, L. P.; MALHOTRA, M. K. Administração de produção e operações. 8. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009.
XIX. LÉLIS, E. C. Gestão da qualidade. São Paulo: Prentice Hall, 2012.
XX. MARTINS, P. G.; CAMPOS, P. R. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009
XXI. MELLO, C. H. P. ISO 9001:2008: sistema de gestão da qualidade para operações de produção e serviços. São Paulo: Atlas, 2009.
XXII. MOURA, R. A. Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais. 6. ed. São Paulo: IMAM, 2008.
XXIII. OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, Organização e Métodos: uma abordagem gerencial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
XXIV. PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
XXV. POZO, H. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. VIANA, J. F. Administração de materiais: um enfoque

prático. São Paulo: Atlas, 2000.
XXVI. ROSA, L. C. Introdução ao controle estatístico de processos. Santa Maria: UFSM, 2009.
XXVII. SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
XXVIII. SIMCSIK, O. S; TIBOR, M. Organização, Sistemas e Métodos. São Paulo: Futura, 2002.
XXIX. SIMCSIK, T. O.M.I.S. - Informação e Sistemas. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
2. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
2.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. 1ª Fase: Prova didática Eliminatório e classificatório 1

. 2ª Fase: Análise de títulos Classificatório 1

2.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Sorteio do ponto para prova Didática Pedagógica e para ordem de
apresentação dos candidatos

08/11/2021 8:00 Reunião online pelo Cisco Webex (o link será enviado aos candidatos pelo e-mail
informado na Inscrição)

. Prova Didática Pedagógica 09 á
12/11/2021

A partir das
8:00

Reunião online pelo Cisco Webex (o link será enviado aos candidatos pelo e-mail
informado na Inscrição)

. Entrega dos Títulos 07/12/2021 8:00 às 18:00 Enviar a documentação por e-mail à coordenação do curso:
coadm@pontal.ufu.br

. Análise dos Títulos 08/12/2021 8:00 às 18:00 Reunião online pelo Cisco Webex

2.3. Caso seja necessário realizar outro(s) sorteio(s) de temas, estes ocorrerão em intervalos de 24 horas.
3. PROVA DIDÁTICA
3.1. A prova será realizada no formato remoto.
3.2. Recursos que serão disponibilizados para os candidatos: Através de link para uma sala oficial do concurso no Cisco Webex no link: https://ufu.webex.com/meet,

disponibilizado aos candidatos um dia antes da prova por mensagem eletrônica via e-mail e também publicado no site www.portalselecao.ufu.br.
3.3. Recursos que poderão ser utilizados, por conta do candidato: O(A) candidato(a) deverá dispor de notebook ou computador próprio com recursos funcionais de áudio e

imagem, bem como sistema operacional Windows e programas de apresentação do tipo Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress. A apresentação poderá ser realizada por
compartilhamento de tela ou convertida em pdf para carregamento na sala virtual.

3.4. Recursos que NÃO poderão ser utilizados: Não poderá ser feita Projeção de vídeos ou audição de mídias (Filmes e músicas).
3.5. Critérios de correção da prova didática:

. Item Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação Máxima

. 1 Plano de aula Apresentação da contextualização, objetivos gerais e específicos, metodologia, utilização de Recursos Pedagógicos, tempo
previsto e referencial bibliográfico (10 pontos) 10 pontos

. 2
Desenvolvimento e

consistência teórica e
metodológica

I - Capacidade de abordar o tema da prova com pertinência temática e abordagem teórico-conceitual (10 pontos).
II - Abrangência (5 pontos).

III - Articulação, clareza e coerência de ideias no desenvolvimento do tema (5 pontos).
IV - Adequação do tema para a graduação (5 pontos)

V - Adequação da bibliografia utilizada (5 pontos)

30 pontos

. 3 Objetividade Capacidade de apresentação objetiva e concisa sobre o(s) tema(s) 10 pontos

. 4 Articulação e clareza de
ideias

Capacidade de expressão oral sobre o(s) tema(s) por meio de reflexões acerca de conceitos centrais de forma articulada e com
o domínio a partir de fundamentação teórica pertinente (10 pontos). 10 pontos
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. 5
Linguagem e postura como

professor

I - Habilidade na expressão oral e domínio aos padrões da língua culta (10 pontos); II - Capacidade de articular ideias com
precisão vocabular e correção gramatical, com a utilização correta das articulações gramaticais, apresentando de forma clara,
com ideias encadeadas, em que se identifique a associação consistente referente ao(s) tema(s) da prova didática (10

pontos).
III- Domínio da língua portuguesa pelo candidato com relação à apresentação oral, além do vocabulário técnico referente

ao(s) tema(s) da prova didática (10 pontos).

30 pontos

. 6 Tempo de apresentação tempo > ou = 60 minutos: 0 ponto 59 minutos: 1 ponto *58 minutos: 2 pontos *57 minutos: 3 pontos
*56 minutos: 4 pontos *55 minutos: 5 pontos *54 minutos: 6 pontos *53 minutos: 7 pontos *52 minutos: 8 pontos

*51 minutos: 9 pontos - tempo entre 40 e 50 minutos: 10 pontos *39 minutos: 9 pontos *38 minutos: 8 pontos
*37 minutos: 7 pontos *36 minutos: 6 pontos *35 minutos: 5 pontos *34 minutos: 4 pontos *33 minutos: 3 pontos

*32 minutos: 2 pontos *31 minutos: 1 ponto tempo < ou = 30 minutos: 0 ponto

10 pontos

. Total 100 pontos

4. ANÁLISE DE TÍTULOS ACADÊMICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
4.1. A pontuação não será cumulativa, e será considerado apenas o título de maior grau e que seja na área de conhecimento definida no edital, não sendo pontuada a titulação

mínima exigida como requisito à investidura.
4.2. Serão consideradas somente as atividades realizadas no ano vigente do concurso, até a data de apresentação dos documentos, e nos 5 (cinco) anos civis anteriores.
4.3. Os documentos deverão ser apresentados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço de e-mail coadm@pontal.ufu.br . É de responsabilidade do candidato o teor e

a integridade dos documentos digitalizados. Em caso de dúvida motivada e fundamentada quanto à autenticidade ou veracidade do documento, a Unidade poderá solicitar a apresentação
do original para conferência.

4.3.1. Os títulos enviados fora do período previsto serão desconsiderados.
4.3.2. Todos os documentos comprobatórios de títulos deverão ser organizados em um arquivo único em PDF seguindo a sequência na ordem crescente dos itens de cada tabela

de pontuação indicada neste edital.
4.3.3. O(a) candidato(a) deverá apresentar os comprovantes acompanhados por tabela com a pontuação já preenchida, conforme previsto no edital.
4.3.4. Especificar no assunto do e-mail o seguinte: Títulos Acadêmicos - Nome do(a) candidato(a).
Tabela 1: Experiência docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 20 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

.

1
Disciplina ministrada em Instituição de Ensino Superior em cursos regulares de

graduação
Digitalização da declaração da coordenação do curso de

graduação
2,0 pontos por

disciplina
.

2
Disciplina ministrada em Instituição de Ensino Superior em cursos regulares de pós-

graduação lato sensu
Digitalização da declaração da coordenação do curso de pós-

graduação
3,0 pontos por

disciplina
.

3
Disciplina ministrada em Instituição de Ensino Superior em cursos regulares de pós-

graduação stricto sensu
Digitalização da declaração da coordenação do curso de pós-

graduação
5,0 pontos por

disciplina

Tabela 2: Experiência profissional não docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Experiência profissional em administração em funções de supervisão, gerência
ou direção

Digitalização da Carteira de Trabalho e/ou Contrato Social da empresa.
Exceto docência

0,5 ponto por
semestre

Tabela 3: Experiência em gestão acadêmica nos últimos 5 anos
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Coordenação de Curso de Graduação e/ou Pós-graduação Stricto Sensu Cópia de declaração da instituição
informando o período

0,5 ponto por semestre de coordenação

. 2 Direção e/ou Coordenação (administrava e acadêmica) de Faculdades, Institutos,
Departamentos, Órgãos complementares ou suplementares ou outras unidades acadêmico-

administravas sem IES

Digitalização da declaração ou portaria de
nomeação do órgão responsável

1,0 ponto por semestre de direção ou
coordenação (administrativa e acadêmica)

Tabela 4: Atividades de extensão nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Coordenação de projetos ou Cursos de Extensão ou
Aperfeiçoamento

Digitalização da declaração da coordenação do curso de extensão ou órgão
correlato

1 ponto por projeto ou
curso

. 2 Cursos de Extensão ou aperfeiçoamento Digitalização da declaração da coordenação do curso de extensão ou órgão
correlato

0,5 ponto por curso

Tabela 5: Produção científica, técnica, artística ou cultural nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 40 pontos

. ITEM D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. 1 Artigo original e completo publicado em periódico indexado no Qualis A- CAPES, na área de
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo e/ou periódico

internacional sem avaliação Qualis com fator de impacto acima e 2,500

Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação e da
primeira página do artigo

3 pontos por artigo

. 2 Artigo original e completo publicado em periódico indexado no Qualis B1 - CAPES, na área
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, e/ou periódico

internacional sem avaliação Qualis, mas com fator de impacto entre 1,300 e 2,499

Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação e da
primeira página do artigo

2 pontos por artigo

. 3 Artigo original e completo publicado em periódico indexado no Qualis B2 - CAPES, na área
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, e/ou periódico

internacional sem avaliação Qualis, mas com fator de impacto entre 0,001 e 1,299

Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação e da
primeira página do artigo

1 ponto

. 4 Artigo original e completo publicado em periódico indexado no Qualis B3-B5 - CAPES, na área
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, e/ou periódico

internacional sem avaliação Qualis e sem fator de impacto

Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação e da
primeira página do artigo

0,5 ponto por
artigo

. 5 Publicação de livro Digitalização da capa e contracapa do livro, em que constem o
nome do autor e o ano da publicação

2 pontos
por livro

. 6 Organização, Coordenação ou Edição de livro Digitalização da capa e contracapa do livro, em que constem o
nome do organizador/editor e o ano da publicação

0,5 ponto
por livro

. 7 Publicação de capítulo de livro Digitalização da capa, contracapa e sumário do livro, em que
constem o título, o nome do autor e o ano da publicação, e a

primeira página do capítulo publicado.

0,5 ponto
por capítulo

. 8 Coordenação de Projeto de Pesquisa financiado (órgãos de fomento, iniciativa privada,
governo, instituição de ensino, edital ou outra forma de financiamento da pesquisa que

possa ser comprovada)

Digitalização do projeto de pesquisa e do comprovante do
financiamento aprovado

0,5 ponto
por projeto

. 9 Coordenação de Projeto de Extensão financiado (órgãos de fomento, iniciativa privada,
governo, instituição de ensino, edital ou outra forma de financiamento que possa ser

comprovada)

Digitalização do projeto de extensão e do comprovante do
financiamento aprovado

0,5 ponto
por projeto

. 10 Organização de Congressos, Seminários, Simpósios e similares da área do concurso Digitalização da declaração e/ou portaria que o nomeie para a
função

0,5 ponto
por evento

. 11 Artigo completo publicado em Congresso Internacional da área do concurso Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação e da
primeira página do artigo

1 ponto por artigo

. 12 Artigo completo publicado em Congresso Nacional da área do concurso Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação e da
primeira página do artigo

0,5 ponto por
artigo

. 13 Resumo expandido ou resumo publicado em Congresso Internacional da área do concurso Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação do
resumo expandido

0,2 ponto por
resumo expandido

. 14 Resumo expandido ou resumo publicado em Congresso Nacional da área do concurso Digitalização da folha de rosto do meio de divulgação do
resumo expandido 0,2 ponto por resumo

expandido
. 15 Prêmios e títulos honoríficos recebidos na área do conhecimento Digitalização do certificado ou diploma ou declaração da

instituição concedente da honraria
1 ponto por prêmio

ou título
. 16 Participação em mesa redonda, painéis e/ou debates como debatedor ou moderador, em

eventos científicos nacionais e/ou internacionais na área do conhecimento
Digitalização da declaração fornecida pela coordenação do

evento
0,5 ponto por

participação
. 17 Avaliador Ad hoc em periódicos científicos nacionais e internacionais indexados no Qualis

CAPES, na área Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, e/ou
sem avaliação Qualis, mas com fator de impacto

Digitalização da declaração ou certificado, incluindo o mês e
ano

de emissão do parecer

0,5 ponto por
participação

www.pciconcursos.com.br
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Os trabalhos publicados em coautoria receberão 50% da pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato.
Tabela 6: Títulos acadêmicos
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. D ES C R I Ç ÃO FORMA DE COMPROVAÇÃO P O N T U AÇ ÃO

. Doutorado na área do certame Digitalização do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há
pendências e que o diploma encontra-se em fase de expedição.

10 pontos

. Mestrado na área do certame Digitalização do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há
pendências e que o diploma encontra-se em fase de expedição.

8 pontos

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Em caso de conflito entre o Edital PROGEP nº 87/2021 e o disposto neste edital, devem prevalecer as disposições do primeiro.
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 98/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio
da Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021 e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto,
conforme Edital PROGEP nº 87/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Unidade acadêmica: Faculdade de Medicina
1.2. Campus de atuação: Umuarama, localizado na cidade de Uberlândia / MG.
1.3. Descrição da vaga:

. Área/subárea Número de
vagas

Qualificação Mínima Exigida Regime de trabalho

. Clínica
Médica/Reumatologia

1 (uma) Graduação em Medicina, Residência na área de Clínica Médica em serviço reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM) e Residência Médica na área de Reumatologia em serviço reconhecido pela Comissão Nacional

de Residência Médica (CNRM)

40 (Quarenta)
horas semanais

1.4. Disciplinas a serem ministradas: Todas as disciplinas dos eixos Atividades Discursivas e de Prática Laboratorial (ADPL) e Atividades Profissionais de Saúde Individual e Coletiva
(APSIC) e quaisquer outras disciplinas determinadas pela Unidade, correlatas à área do processo seletivo.

1.5. Conteúdo programático:
I. Artrite reumatóide;
II. Artrites infecciosas e reativas;
III. Artrites microcristalinas;
IV. Displasias óssea e articular;
V. Doença de Behçet;
VI. Doença mista do tecido conjuntivo e síndromes de superposição;
VII. Doenças osteometabólicas;
VIII. Esclerose sistêmica e síndromes relacionadas;
IX. Lúpus eritematoso sistêmico;
X. Miopatias inflamatórias;
XI. Síndrome da fibromialgia;
XII. Síndrome de Sjogren;
XIII. Síndromes dolorosas regionais;
XIV. Síndrome dos anticorpos antifosfolípides;
XV. Vasculites sistêmicas.
1.6. Referencial bibliográfico:
I. CARVALHO, M. A. P. et al. Reumatologia: Diagnóstico e tratamento. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
II. FIRESTEIN, G. S. et al. Kelley´s Textbook of Rheumatology. 10. ed. Elsevier, 2017.
III. HOCHBERG, M. et al. Rheumatology. 7. ed. Elsevier, 2018.
IV. SOUZA, J. T. et al. Livro da SBR. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
V. Plataforma virtual: UpToDate - www.uptodate.com.
2. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
2.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. 1ª Fase: Prova escrita Eliminatório e classificatório 2

. 2ª Fase: Prova didática Eliminatório e classificatório 2

. 3ª Fase: Análise de títulos Classificatório 1

Somente os dez (10) primeiros classificados farão a 2ª fase (prova didática).
2.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Prova escrita 07/11/2021 13:10 Bloco 3Q, no Campus Santa Mônica, na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, no Bairro Santa Mônica, na
cidade de Uberlândia/MG - CEP: 38408-100

. Sorteio público da ordem de
realização da prova didática

13/12/2021 08:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

. Sorteio público do tema da
prova didática

13/12/2021 08:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

. Prova didática 14/12/2021 08:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

. Entrega dos títulos 08/02/2022 a
10/02/2022

De 00:00 de 08/02/2022 às
23:59 de 10/02/2022

E-mail: concursoepss.famedufu@gmail.com

. Análise dos títulos 11/02/2022 09:00 Sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no Conferênciaweb:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss

2.2.1. Caso seja necessário realizar outro(s) sorteio(s) de temas, estes ocorrerão em intervalos de 24 horas.
3. PROVA ESCRITA
3.1. A prova escrita consistirá em uma dissertação sobre tema sorteado.
3.2. Critérios de correção da prova escrita:

. Nº Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação
Máxima

. 1 Pertinência temática e abordagem teórico conceitual:
densidade teórica; capacidade crítica

I. Consistência do referencial teórico-conceitual utilizado para a elaboração do texto (30 pontos) II.
Compatibilidade teórico-conceitual com o tema apresentado (10 pontos)

III: Capacidade de argumentação crítica dos conceitos e fundamentos dos argumentos (10 pontos)
IV: Capacidade de relacionar a teoria e prática com exemplificação pertinente (5 pontos)

V: Adequação dos conceitos atuais da literatura (5 pontos)

60 pontos

. 2 Estruturação textual I: Introdução (6 pontos)
II: Desenvolvimento (8 pontos)

III: Conclusão (6 pontos)

20 pontos

. 3 Qualidade e rigor da exposição das ideias I: Clareza (3 pontos)
II: Uso adequado da língua vernácula (4 pontos)

III: Coerência e coesão textual (3 pontos)

10 pontos

. 4 Capacidade de síntese I: Capacidade de resumir os principais pontos do tema (5 pontos)
II: Desenvolvimento do raciocínio teórico-prático de forma consistente (5 pontos)

10 pontos

. T OT A L 100

4. PROVA DIDÁTICA
4.1. A prova será realizada no formato remoto.
4.2. Recursos que serão disponibilizados para os candidatos: A prova didática será realizada remotamente na sala virtual da comunidade FAMED/UFU - Concursos e PSS no

Conferênciaweb/MConf/RNTP: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/famedufu-concursos-e-pss.
4.2.1. O ingresso do público na sala virtual só será permitido antes do início da apresentação do(a) candidato(a) para verificação da identidade dos presentes;
4.2.2. O plano de aula deve ser entregue para a realização da prova didática. Portanto, pode ser enviado por e-mail no dia anterior à realização da prova, que é o dia do sorteio

do tema, ou no próprio dia da prova didática antes de seu início.

www.pciconcursos.com.br


