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Em cumprimento à Lei nº. 4.965/1966 (Boletim de Serviços) e nos termos da Resolução CUNI nº. 
071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007, devidamente regulamentada pela Portaria 
Reitoria nº. 226/2007, a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto 
torna público o presente Boletim Administrativo ESPECIAL . 
 

 

 
 
 
A gestão das Páginas de Transparência Pública é regulamentada pelo 
Decreto nº. 5.482/2005 e pela Portaria Interministerial nº. 140/2006, 
que determinam a divulgação de dados e informações pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal na Internet. A 
Controladoria-Geral da União exerce o papel de atualizar 
periodicamente as Páginas de Transparência com os dados contidos 
nos sistemas do Governo Federal (SIAFI, SIASG, SIEST e SCDP). 

www.transparencia.gov.br 

 
O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão) permite que 
qualquer pessoa, física ou jurídica, 
encaminhe pedidos de acesso a 
informação para órgãos e entidades do 
Poder Executivo Federal. 
http://www.ufop.br/acessoainformacao 

 
 
 
 Atos da Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
 

EDITAL PROAD Nº. 55/2013 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 
A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pesso al (APMP) da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria nº. 318, de 23 de julho de 2010, torna 
público o presente Edital, que dispõe sobre Concurso Público de Provas e Títulos para Seleção de Professor 
Integrante da Carreira do Magistério Superior do Quadro de Pessoal. 
  
1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
1.1 Para a realização do Concurso, serão observadas as disposições deste Edital e o que estabelecem a Resolução 
nº 1.160, de 05 de outubro de 2010 , do Conselho Universitário, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o 
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, a Portaria Normativa Interministerial 
MEC/MPOG nº 22, de 30/04/2007, publicada no DOU de 02/05/2007, a Portaria MPOG/MEC nº 224, de 23/07/2007, 
publicada no DOU de 24/07/2007, a Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 31/12/2012, 
a  Lei 12.863, de 24 de setembro de 2013, publicada no DOU de 25/09/2013,  além das demais normas 
aplicáveis.  
 
2. VAGAS: 

 
 

2.1 São objetos deste edital, cargos de Docente do Magistério Superior para ingresso na nova carreira, em 
conformidade com a Lei n°12.772 de 28 de dezembro d e 2012 e a Lei 12.863, de 24 de setembro de 2013. 

 
2.2. São atividades dos cargos descritos no presente edita l  a docência de nível superior na área do 

concurso e a participação em atividades de pesquisa, extensão e gestão institucional no âmbito da UFOP. 
 
2.3. De acordo com a Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012 e a  Lei 12.863, de 24 de setembro de 

2013, todos os professores nomeados ingressarão na carreira no primeiro nível de vencimento da classe 
A. 
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2.3.1. Para a posse, o candidato deverá apresentar comprovante das titulações exigidas no Edital, para fins 
comprobatórios e de cálculo da retribuição por titulação a que faz jus. 
 
 
2.3.2. Todos os títulos apresentados devem ter sido obtidos em instituição de ensino devidamente 
autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 
2.3.3. Candidatos estrangeiros devem comprovar, no ato da posse, proficiência em Língua Portuguesa, em 
nível avançado, outorgada pelo Ministério da Educação (MEC). 
 
2.3.4. Os títulos de Mestre e Doutor devem ter sido obtidos ou validados em Programa de Pós-Graduação 
credenciado pela CAPES. 

 
2.4. A distribuição das áreas de estudo e regime de trabalho são definidos conforme quadro a seguir: 

 
 

Itens  
Depto./ 

Unidades 
Va-
gas Áreas 

Classe 
Denominação  

Nível 

Reg. 
de 

Trab.  

Provas Exigidas 
Por Área 

Titulação Exigida Para a 
Posse  

01 

DEBIO/ICEB 
Campus Ouro 
Preto   

01 Genética e 
Evolução. 

- A 
- Adjunto A 
- 1 

40h* -   Escrita, Didática e 
Projeto de Pesquisa em 
uma das seguintes 
áreas:  
Genética de 
Populações de 
espécies nativas,  
Genética Ecológica, 
Genética da 
Conservação e/ou 
Filogenia Molecular 
de espécies nativas , 
todos de caráter 
eliminatório. 
- Exame de Títulos e 
Currículo, de caráter 
classificatório. 

- Título de Doutor ou Livre-
Docente em Genética. 

02 

DECOM/ICEB 
Campus Ouro 
Preto   

01 Ciência da 
Computação / 
Sistema de 
Informação para a 
Web. 

- A 
- Adjunto A 
- 1 

40h * -   Escrita, 
Didática(com a 
entrega do plano de  
aula)  e Projeto de 
Pesquisa em tema na 
área de Computação,  
 todos de caráter 
eliminatório. 
- Exame de Títulos e 
Currículo, de caráter 
classificatório. 

- Título de Graduação em 
Ciência da Computação ou  
Sistema de Informação  ou  
Engenharia da Computação  
- Título de Doutor  ou Livre-
Docente em Ciência da 
Computação ou  Engenharia 
da Computação  ou
Engenharia de Sistemas e 
Computação ou Informática
ou Engenharia Eletrônica e 
Computação. 
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03 

DECOM/ICEB 
Campus Ouro 
Preto   

01 Ciência da 
Computação / 
Análise Numérica. 

- A 
- Assistente A 
- 1 

40h * -   Escrita, Didática  e 
Projeto de Pesquisa na 
área de Computação,  
 todos de caráter 
eliminatório. 
- Exame de Títulos e 
Currículo, de caráter 
classificatório. 

-Título de Graduação em 
Ciência da Computação ou  
Sistema de Informação  ou  
Matemática Computacional 
ou  Engenharia ou  
Matemática ou Física ou 
Estatística.  
- Título de Mestre em 
Ciência da Computação ou
Sistema de Informação ou
Engenharia da Computação 
ou  Engenharia Elétrica ou
Engenharia Eletrônica. de 
Telecomunicações ou
Matemática Computacional 
ou  Modelagem em 
Matemática Computacional. 

04 

DEFIS/ICEB 
Campus Ouro 
Preto   

02 Física. - A 
- Assistente A 
- 1 

40h * -   Escrita, Didática  e 
Projeto de Pesquisa na 
área Ensino de Física, 
 todos de caráter 
eliminatório. 
- Exame de Títulos e 
Currículo, de caráter 
classificatório. 

- Título de Graduação em
Física (Licenciatura ou 
Bacharelado) 
- Título de Mestre em Ensino 
de Ciências (Física). 

05 

DEQUI/ICEB 
Campus Ouro 
Preto   

01 Química Orgânica 
e Química Geral. 

- A 
- Adjunto A 
- 1 

40h * -   Escrita, 
Didática(com a 
entrega do plano de  
aula)  e Projeto de 
Pesquisa na área de 
Síntese Orgânica 
Aplicada,  todos de 
caráter eliminatório. 
- Exame de Títulos e 
Currículo, de caráter 
classificatório. 

-Título de Graduação em
Química ou Ciências 
Farmacêuticas. 
- Título de Doutor ou Livre-
Docente em Química ou 
Ciências (Química) ou 
Ciências Farmacêuticas. 

06 

DECEG/UFOP 
Campus 
Mariana   

01 Economia: Teoria 
Econômica: 
Macroeconomia 
(Economia 
Internacional). 
 

- A 
- Adjunto A 
- 1 

40h * - Escrita, Didática(com 
a entrega do plano de  
aula)  e Projeto de 
Pesquisa na área de 
Macroeconomia 
(Economia 
Internacional), todos 
de caráter eliminatório. 
- Exame de Títulos e 
Currículo, de caráter 
classificatório. 

- Título de Graduação  em 
Economia ou Ciências 
Econômicas ou Relações 
Internacionais. 
 - Título de Doutor ou Livre-
Docente em  Economia ou 
Ciências Econômicas ou 
Economia Aplicada.  

 
*DE = Dedicação Exclusiva, nos termos do inciso I, do art. 20, da Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 201 e da  
Lei 12.863, de 24 de setembro de 2013.. 
 
2.5. Poderão ocupar os cargos de Professor classe A, denominação Assistente A, nível 1, os candidatos 
portadores, no mínimo, do título de Mestre, de Professor  classe A, denominação Adjunto A, nível 1, os 
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candidatos portadores, no mínimo, do título de doutor. 
 

2.5.1. Os títulos mencionados no item imediatamente anterior devem ter sido obtidos em instituição de 
ensino devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 
2.5.2. Os títulos de Mestre e Doutor devem ter sido obtidos ou validados em Programa de Pós-Graduação 
credenciado pela CAPES. 
 

 
2.6 Os Professores aprovados poderão atuar nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), sendo que a 

Unidade Acadêmica definirá os turnos de atividades dos docentes, podendo ser alterada a qualquer momento em 
que vigorar o vínculo entre o candidato nomeado e a UFOP.  
 

2.7 O local de atuação poderá ser alterado, em caráter temporário ou definitivo considerando o interesse da 
UFOP, aprovado pelo Conselho Departamental da Unidade Acadêmica. 

  
3. DA REMUNERAÇÃO: 

 
3.1. A remuneração dos professores ingressantes na carreira do magistério superior é calculada de acordo 

com a tabela baixo: 
 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO 

Classe Nível Denominação 
Regime de 

trabalho 
Vencimento Básico 

(a) 
Retribuição por Titulação 

(b) Total 

A 1 Assistente A 40h D.E.* R$3.594,57 R$ 1.871,98  R$5.466,55 

A 1 Adjunto A 40h D.E.* R$3.594,57 R$4.455,20 R$8.049,77 
*DE = Dedicação Exclusiva, nos termos do inciso I, do art. 20, da Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 201 e 
da  Lei 12.863, de 24 de setembro de 2013. 

 
3.2. Títulos acima do mínimo exigido no edital podem ser apresentados após a posse para retribuição por 
titulação, mas não alteram a classe e nível de ingresso. 

 
 
4. DA INSCRIÇÃO: 
 
4.1 Para efeito de inscrição, de acordo com o Art. 14 da Resolução CUNI nº 1.160, de 05 de outubro de 2010, 

o candidato deve: 
 

4.1.1 Requerer sua inscrição exclusivamente pela “internet”, com declaração expressa de acatamento às 
normas da seleção e de, no ato da posse, atender os requisitos para investidura no cargo público, nos 
termos da legislação em vigor. 
 

4.1.2 Promover o recolhimento da taxa de inscrição, correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração 
fixada para a referência inicial do cargo objeto do Concurso. 
 
 

 4.2 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
4.2.1 O candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site www.concurso.ufop.br, do 

qual constarão os números dos documentos de identidade e do CPF que, dentre outros dados, são de 
preenchimento obrigatório. 
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4.2.2 Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá confirmar sua inscrição.  Não será 

aceita, em hipótese alguma, alteração de dados da inscrição após a confirmação da mesma. 
 
4.2.3 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), passaporte, carteiras funcionais expedidas por 
órgão público reconhecido por lei como identidade, Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo com 
foto) e Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

 
4.2.4 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no ato de sua 

inscrição. A UFOP não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas ou 
incompletas fornecidas pelo candidato. 

 
4.2.5 A UFOP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via “internet” não recebida por motivo de 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados. 

 
4.2.6 O candidato portador de Deficiência e/ou Necessidades Especiais deverá, no ato da inscrição, informar 

se necessita de condições especiais para a realização das provas e quais as condições que de que necessita. Essas 
condições serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 

 

4.2.6.1 Considera-se pessoa portadora de Deficiência aquela que se enquadra nas categorias descritas no 
Art. 4º do Decreto nº 3.298/99. 

 
4.2.6.2 Os pedidos de condições especiais para realização das provas deverão ser entregues na Área de 

Provimento e Movimentação de Pessoal da UFOP, em até, no máximo, 10 (dez) dias após o término do período de 
inscrições. 

 
4.2.6.3 A não-solicitação de condições especiais no ato da Inscrição implica sua não-concessão no dia de 

realização das provas. 
 
4.2.6.4 O candidato portador de Deficiência e/ou Necessidades Especiais deverá  participará do concurso em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao horário de início, ao local, ao conteúdo e à 
correção das provas, assim como aos critérios de aprovação. 

 

4.2.7 A relação dos candidatos inscritos será divulgada pela “internet” em até 10 (dez) dias úteis após o 
término do período inscrição. 

 
4.2.8 Será permitido ao candidato se inscrever em mais de uma vaga/área.  Contudo, se houver coincidência 

de datas entre elas a UFOP não garantirá a participação do candidato em todas, devendo ele optar por uma delas. 
Também não haverá devolução do valor da inscrição, conforme subitem 4.4.7. 

 
4.2.9 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na total aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos e demais dispositivos, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. Todas as informações disponíveis no site www.ufop.br referentes a este concurso, tais como 
programas, datas e procedimentos de realização das provas constituem normas que passam a integrar o presente 
Edital, na forma de anexos. 
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4.3 DO LOCAL, HORÁRIO E PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
 

4.3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela “internet”  no endereço www.concurso.ufop.br. 
das 09 (nove) horas do dia 19/11/2013 até às 23 hor as e 59 minutos do dia 19/12/2013.  

 

4.3.2 Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas na Área de Provimento e Movimentação de 
Pessoal, situada no Centro de Convergência do Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto/MG.  

 
4.4 DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 
4.4.1 Após o preenchimento e confirmação via “internet” da ficha de inscrição, o candidato efetuará o 

pagamento da taxa de inscrição, utilizando o boleto disponibilizado quando da inscrição pela “internet” 

conforme quadro a seguir: 

Classe, Denominação, Nível e Regime de Trabalho 
Remuneração Inicial Valor da Inscrição 

Assistente A, Nível, 1 40h DE R$ 5.466,55 R$ 109,00 

Adjunto A, Nível, 1 40h DE 
R$ 8.049,77                   R$ 160,00 

4.4.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 20/12/2013, em qualquer agência 
bancária do território nacional (observado o horário de funcionamento externo da agência) ou em postos de auto-
atendimento ou via “internet” (observado o horário estabelecido pelo banco para quitação nessa data). 

 4.4.3. A inscrição somente será acatada após a confirmação pelo banco do pagamento da taxa de inscrição. 
 
 4.4.4 Será cancelada a inscrição caso o cheque utilizado para o pagamento da taxa seja devolvido por 

qualquer motivo. 
 
 4.4.5 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
 
 4.4.6 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às condições previstas neste 

Edital. 
 
 4.4.7 Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do 

concurso, por conveniência da UFOP. 
 
 4.4.8 O candidato deve guardar em seu poder o recibo/comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
 4.4.9 Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim 

como a transferência da inscrição para área diferente daquela que a realizou. 
 

4.5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: O candidato interessado em obter isenção da taxa de inscrição 
deverá requerê-la à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) por meio de formulário próprio disponível nessa 
Coordenadoria e no sítio da UFOP, no link, concurso público até, no máximo, 15 (quinze) dias antes do término do 
período de inscrição, indicando o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, bem como uma Declaração de que é membro de família de baixa renda 
(formulário também disponível na CGP e no sítio da UFOP) O deferimento ou não do requerimento será divulgado 
na página da UFOP na “internet” até, no máximo, 05 (cinco) dias antes do término do período de inscrição. 
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4.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na total aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos e demais dispositivos, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. Todas as informações disponíveis no site www.ufop.br referentes a este concurso, tais como 
programas, datas e procedimentos de realização das provas constituem normas que passam a integrar o presente 
Edital, na forma de anexos.  

 
 
5. DAS PROVAS:  

5.1 O local, a data e a hora do início das provas serão divulgados, no máximo, trinta dias após a publicação da 
relação de inscritos e com antecedência mínima de quinze dias da realização da primeira prova, por Edital afixado 
no âmbito da Unidade respectiva e na página da UFOP na “internet”. 

 
5.2 As provas abrangerão as seguintes modalidades de avaliação e deverão ser em realizadas na seguinte 

ordem, sendo que somente serão submetidos às Provas posteriores os candidatos aprovados nas anteriores:  
 
5.2.1 Conjunto de Provas de Conhecimentos  compreenderá Prova Escrita, Prova Didática e Projeto de 

Pesquisa, quando houver, exigidas em cada área conforme item 2.4 deste Edital, sendo todos de caráter 
eliminatório. 

 
5.2.2 Exame dos Títulos e Currículo , de caráter classificatório. 
 
5.3 A PROVA ESCRITA será realizada obedecendo-se aos seguintes procedimentos:  
 
5.3.1 antes de iniciar a prova, o candidato deverá entregar a Comissão Examinadora uma cópia do documento 

de identidade, que será conferido e juntado ao processo administrativo referente ao concurso, além da 
documentação exigida no subitem 5.6.1. 

 
5.3.2 da relação de pontos elaborada pela Comissão Examinadora e apresentada aos candidatos quando da 

sessão de abertura do concurso, elaborada a partir do programa constante do Edital, será sorteado um ponto único 
para todos os candidatos;  

 
5.3.3 o seu início deverá ocorrer em um prazo não superior a quinze minutos após o sorteio do ponto; 
 
5.3.4 a sua duração será de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o início será permitida a 

consulta a material bibliográfico impresso de domínio público e a anotação em papel previamente distribuído e 
rubricado pela Comissão Examinadora. 

 
5.3.5 as anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser utilizadas no decorrer da prova, e 

deverão ser anexadas ao texto final.  
 
5.3.6 a prova será realizada em Língua Portuguesa de forma manuscrita e à tinta; 
 
5.3.7 as provas entregues pelos candidatos dentro do prazo estabelecido no item 5.3.4, exceto quando a 

leitura da prova for efetivada logo após o seu término, serão colocadas em envelopes individuais, lacrados e 
rubricados por todos os membros da Comissão Examinadora, permanecendo guardados sob a responsabilidade do 
Presidente da Comissão; 

 
5.3.8 o candidato fará a leitura de sua prova escrita em ato público fiscalizado pelo candidato imediato na 

ordem de inscrição, cabendo ao primeiro fiscalizar o último. 
 
5.3.9 após a leitura da Prova Escrita, cada examinador atribuirá a sua nota ao respectivo candidato, na escala 

de zero a dez, conforme barema apresentado no ANEXO III da Resolução CUNI nº. 1.160, datando, assinando e 
entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a apuração e divulgação das notas entre os candidatos, 
convocando os aprovados para a etapa posterior. 
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5.4 A PROVA DIDÁTICA será pública, gravada e com duração mínima de quarenta e cinco e máxima de 

cinquenta e cinco minutos, obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 
 
5.4.1 A não observância do tempo previsto no caput deste item terá efeito meramente classificatório.  
 
5.4.2 Da relação de pontos elaborada pela Comissão Examinadora e apresentada aos candidatos quando da 

sessão de abertura do concurso, será sorteado um ponto único para todos os candidatos vinte e quatro horas antes 
do início da primeira apresentação, devendo todos os candidatos estar presentes no momento do sorteio.  

 
5.4.3 No decorrer do período mínimo de vinte e quatro horas entre o sorteio do ponto e o início da Prova 

Didática, não se realizará nenhum ato ou Prova do Concurso que envolva a presença dos candidatos. 
 
5.4.4 Os candidatos somente poderão acompanhar as apresentações posteriores à dele.  
 
5.4.5 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final de cada 

apresentação.  
 
5.4.6 O horário de início e de término da Prova Didática de cada candidato deverá ser consignado em ata. 
 
5.4.7 Todos os sorteios deverão ser realizados de forma pública. 

 
5.4.8 Os candidatos deverão apresentar o Plano de Aula da  Prova Didática, imediatamente após a sua 

realização, nos casos determinados na tabela do ite m 2.4 deste Edital.  
 
5.4.9 após a realização da Prova Didática, cada examinador atribuirá a sua nota ao respectivo candidato, na 

escala de zero a dez, conforme barema apresentado no ANEXO IV da Resolução CUNI nº. 1.160, datando, 
assinando e entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a apuração e divulgação das notas entre 
os candidatos, convocando os aprovados para a etapa posterior, se houver, conforme item 2.4 do presente Edital. 

 
5.5 A apresentação do PROJETO DE PESQUISA  será de forma escrita e oral, nos     casos de contratação 

para o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, quando houver exigência da área conforme item 2.4 deste Edital, 
obedecendo ao seguinte: 

5.5.1 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final de cada 
apresentação. 

 
5.5.2 Após cada apresentação, os examinadores poderão argüir o candidato sobre o conteúdo do projeto 

apresentado. 
 
5.5.3 Os tempos máximos de apresentação e de arguição serão definidos pela Comissão Examinadora 

quando do início dos trabalhos, devendo ser iguais para todos os candidatos. 
 

5.5.4 Para a Área: Ciência da Computação / Sistema de Informação para Web (item 02):  O Projeto de 
Pesquisa deve contemplar: relevância e atualidade do tema; conhecimento, experiência e publicações no tema; 
metodologia a ser utilizada; viabilidade de cooperação local, regional, nacional e internacional; qualidade dos 
resultados esperados. 
 

5.5.5 Na avaliação do Projeto de Pesquisa ou Extensão, cada examinador atribuirá a sua nota ao candidato, 
na escala de zero a dez, conforme barema constante do Anexo VI da Resolução CUNI nº. 1.160, datando, assinando 
e entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a apuração e divulgação das notas entre os 
candidatos, destacando os aprovados para a etapa posterior.  
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5.6 O EXAME DE TÍTULOS E CURRÍCULO deverá ser realizado obrigatoriamente como etapa posterior ao 
Conjunto de Provas de Conhecimentos e somente serão examinados os títulos e currículos dos candidatos 
aprovados na etapa anterior.  

 
5.6.1 Na data, hora e local de início da realização da prova escrita, o candidato deverá apresentar a comissão 

os documentos originais de identificação e seu CPF, além disso,  deverá entregar à Comissão Examinadora, em 
envelope identificado e lacrado, toda a sua documentação para o exame de títulos e currículos, sendo 
indispensáveis:  

 
5.6.1.1 Cópia do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
 
5.6.1.2 Currículo Lattes em uma via; 
 
5.6.1.3 documentação comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um dos trabalhos publicados, de 

acordo com a ordem de apresentação no Currículo; 
 
5.6.1.4 Projeto de Pesquisa relativo à área do concurso, quando solicitado pelo item 2.4 do presente Edital, 

para avaliação conforme subitem 5.5. 
 
5.6.2 É vedado à Comissão Examinadora receber documentaçã o em momento diferente do estipulado 

no item 5.6.1 deste edital. 
 
5.6.3 As pontuações dos itens 1 e 3 do ANEXO V da Resolução CUNI nº. 1.160 - BAREMA PARA 

JULGAMENTO DE TÍTULO E CURRICULO, deverão ser definidas pela comissão examinadora no ato de instalação 
dos trabalhos e imediatamente comunicadas aos candidatos. 

 
5.6.4 Admitir-se-ão os Títulos Acadêmicos, a Produção Científica, Técnica, Cultural e ou Artística, Atividades 

didáticas, Atividades Profissionais. 
 
5.6.5 Será atribuída nota máxima 10 ao candidato que obtiver maior nota na avaliação de títulos e currículo 

conforme barema constante do Anexo V da Resolução CUNI nº. 1.160, e proporcional aos demais candidatos.  
 
5.6.6 Os avaliadores atribuirão conjuntamente notas aos candidatos, na escala de zero a dez, datando, 

assinando e entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a divulgação. 
 
6. DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO: 

6.1 Considerar-se-ão aprovados os candidatos que alcançarem nota mínima sete, na escala de zero a dez, 
em cada uma das provas do Conjunto de Provas de Conhecimento. 

 
6.2  O Conjunto de Provas de Conhecimento será realizado na sequência descrita no item 5.2.1, sendo que 

somente serão submetidos às Provas posteriores os candidatos aprovados nas anteriores.  
 
6.3 O Exame de Títulos e Currículo deverá ser realizado obrigatoriamente como etapa posterior ao Conjunto 

de Provas de Conhecimentos e somente serão examinados os títulos e currículos dos candidatos aprovados na 
etapa anterior. 

 
6.4 Os candidatos aprovados serão classificados somando-se a nota obtida no Conjunto de Provas de 

Conhecimento (média entre as notas das provas escrita, didática e projeto de pesquisa (quando exigido) e a nota 
obtida no Exame de Títulos e Currículo, em ordem decrescente, de modo que o candidato com maior nota ocupará o 
primeiro lugar. 

 
6.5 Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato de maior idade e, para 

subseqüentes desempates, o que tiver obtido a nota final mais alta na Prova Didática, na Prova Escrita, no Exame 
dos Títulos e Currículo e no Exame de Projeto de Pesquisa, obedecida a essa ordem.   
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6.6 O resultado final da respectiva área do Concurso, com a relação dos aprovados e sua respectiva 

classificação, será proclamado pelo Presidente da Comissão Examinadora, após a conclusão dos trabalhos, e 
remetido ao Conselho Departamental da Unidade.  

 
7. DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO:  

 
7.1 O Relatório Final da Comissão Examinadora será submetido ao Conselho Departamental da Unidade, só 

podendo ser recusado pelo voto de, no mínimo, dois terços do total dos seus membros.  
 
7.1.1 Em caso de recusa do Relatório Final, será anulado todo o processo relativo àquela área do 

conhecimento e, no prazo de trinta dias, abertas novas inscrições. 
 
7.2 Das decisões do Conselho Departamental serão informados todos os candidatos, por meio de Resoluções 

publicadas na página da Universidade na “internet” no link: concursos públicos (professor efetivo/ aprovação de 
resultados).    

 
7.3 Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão declarar o resultado final de todo o Concurso.  
 
7.3.1 Das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão serão informados todos os candidatos, por 

meio de Resoluções publicadas no Diário Oficial da União.    
 
7.4 O prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data 

da publicação da homologação do concurso no Diário Oficial de União (D.O.U.). 
 

 
8. DO RECURSO E SEU JULGAMENTO: 

 
8.1 Do resultado do Concurso pelo Conselho Departamental da Unidade caberá, no prazo de dez dias, 

contados da data de sua publicação na página da UFOP na internet, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita 
arguição de ilegalidade, ao Conselho Universitário. 

 
8.2 O Conselho Universitário deliberará sobre o recurso interposto na primeira reunião subseqüente ao seu 

recebimento pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. 
 

8.3 No caso de ocorrer anulação do Concurso, no prazo máximo de trinta dias serão abertas novas inscrições. 
 
09. DA INVESTIDURA NO CARGO:  
 
9.1 O Candidato aprovado deverá apresentar no ato da posse os Títulos exigidos no item 2.4 deste Edital. 
 
9.2 Caso haja dúvidas ou o título apresentado no ato da posse tenha sido obtido após a emissão do Parecer 

Final da Comissão Examinadora e, por isso, não tenha sido por ela examinado, a Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas poderá solicitar, antes de proceder à posse, uma manifestação formal da Assembléia do Departamento de 
destinação, quanto à pertinência do título apresentado em relação à área do concurso.  

 
9.3 Além do disposto no item 9.1, o candidato aprovado e nomeado deverá: 
 
9.3.1 Estar quite com os cofres públicos. 
 
9.3.2 Não ter sido demitido do Serviço Público Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou em comissão 

nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da publicação do ato penalizador. 
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9.3.3 Não acumular cargos, empregos e funções públicas e não perceber proventos de aposentadoria que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição 
Federal, assegurada a hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do 
artigo 13 da Lei nº 8.112/90. 

 
9.3.4 Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
 
9.3.5 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP. 
 
9.4 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto física e mentalmente pela 

Junta Médica Oficial da Instituição, para o exercício do cargo. 
 
9.5 O candidato aprovado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento do convocado no prazo 
estipulado obrigará a Instituição a tornar sem efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo candidato 
classificado. 

 
9.6 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar os documentos para efetivação constantes no 

site: www.ufop.br, “link” concursos públicos/documentos para efetivação. 
 
9.7 A posse dos candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no presente 

Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim. 
 
9.8  O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, “caput” 

da Constituição Federal, a estágio probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão 
avaliados por comissão competente para tal fim. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 
10.1 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a 

concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais, orçamentárias e financeiras 
pertinentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, ao prazo de validade do concurso e à apresentação da 
documentação exigida em lei. 

 
10.2 O candidato aprovado que for convocado para a nomeação, mas que não puder tomar posse poderá 

optar pela desistência definitiva da vaga ou ser colocado ao final da lista de classificados, para posterior convocação, 
devendo assinar documento neste sentido, dentro do prazo de 05 (cinco) dias.  

 
10.3 É de responsabilidade do candidato aprovado no concurso manter atualizado na UFOP seu endereço, 

por um período de até 02 (dois) anos, após a publicação do resultado do concurso no Diário Oficial da União. 
 
10.4 Quaisquer informações complementares a este Edital serão divulgadas no endereço 

www.concurso.ufop.br, inclusive os programas e bibliografia, quando couber.  
 
10.5 Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de aprovação no concurso, valendo, 

para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial da União. 
 
10.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das condições estabelecidas no 

presente Edital, bem como do inteiro teor da Resolução nº. 1.160 do Conselho Universitário da UFOP, das quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

 
10.7 De todos os atos e reuniões do Concurso, serão lavradas atas, por um dos membros da Comissão 

Examinadora, que serão por todos eles assinadas. 
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10.8 Todo o expediente do Concurso durante a sua realização ficará sob a guarda da Secretaria da Unidade 
Acadêmica ou, por delegação, da Secretaria do Departamento interessado, disponibilizando-se aos candidatos, para 
devolução, somente os exemplares dos trabalhos apresentados para o julgamento dos títulos, no prazo de 30 (trinta) 
dias após a homologação final do concurso. 

 
10.9 A Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, do respectivo Departamento, será responsável 

pelo expediente geral do Concurso, cabendo-lhe ainda prestar toda a assistência à Comissão Examinadora, que 
organizará toda a documentação relativa ao Concurso no seu correspondente processo administrativo. 

 
10.9.1 São peças essenciais do processo administrativo de cada área do concurso, para fins de direito: 
 
10.9.1.1 certidão de encerramento das inscrições;  
 
10.9.1.2 as atas de abertura dos trabalhos da Comissão Examinadora, das reuniões em que houver 

deliberações e da sessão final do julgamento;  
 
10.9.1.3 a cópia do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os candidatos 

aprovados; 
 
10.9.1.4 Baremas devidamente preenchidos e assinados;  
 
10.9.1.5 a planilha de Notas e Resultados preenchida e assinada, 
 
10.9.1.6 o Relatório Final da Comissão Examinadora  
 
10.9.1.7 a ata da reunião do Conselho Departamental em que foi apreciado o Relatório Final da Comissão 

Examinadora. 
 
10.10 As funções previstas por esta norma para o Conselho Departamental das Unidades serão exercidas 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão quando se tratar das vagas para os Departamentos isolados.  
 
10.11 A UFOP reserva-se o direito de alterar o horário, o local e a data de realização das provas, 

responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, sobre quaisquer alterações.  
 
10.12  O presente Edital e a Resolução CUNI nº 1.160, de 05 de outubro de 2010, que aprovou o 

Regulamento para Seleção e Admissão do Pessoal Docente na UFOP, podem ser obtidos pela Internet no sítio 
“www.ufop.br” no item “concursos públicos”. 

 
10.13  Os casos omissos serão julgados pelo Conselho Universitário. 

 
 

Sônia de Fátima Passos 
Chefe da Área de Provimento e   

Movimentação de Pessoal – APMP/CGP/PROAD 
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ANEXO I  
DO EDITAL PROAD Nº 55 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013  

 
PROGRAMAS e BIBLIOGRAFIAS  

 
 
 

ÁREA: GENÉTICA E EVOLUÇÃO 
Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente (DEBIO) do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas   

Telefones: (31)3559-1660/1747. E-mails: iceb@iceb.ufop.br  e debio@iceb.ufop.br 
 

PROGRAMA 
 

• Bases moleculares da relação entre fenótipo e genótipo;  

• Interação gênica; 

• Estrutura e função dos cromossomos: alterações numéricas, estruturais e mecanismos de 

especiação; 

• Ligação e mapa genético: desequilíbrio de ligação e variabilidade genético evolutivo; 

• Elementos genéticos móveis: significado genético e evolutivo; 

• Bases moleculares das mutações e mecanismos de reparo; 

• Regulação da expressão gênica e a diferenciação de espécies próximas;  

• Epigenética; 

• Genética de populações aplicada Biologia da Conservação; 

• Evolução molecular; 

• Teoria de evolução por seleção natural; 

• Conceitos de espécie e mecanismos de especiação;  

• Origem da vida e evolução dos seres vivos; 

• A evolução do sexo; 

• Evolução e desenvolvimento. 

BIBLIOGRAFIA 
 

Brooks, D.R.; Mclennan, D.A. 1991. Phylogeny, Ecology, and Behavior. A Research Progra m in Comparative 
Biology . Chicago: The University of Chicago Press; 

Crutchfield, J.P.; Schuster, P. 2003. Evolutionary Dynamics. Oxford; 
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Freeman, S.; Herron, J.C 2009. Análise Evolutiva. Artmed, Porto Alegre; 

Real, L.A. 1994. Ecological Genetics . Princenton; 

Ridley, M. 2000. Evolução Oxford : Artmed; 

Snustad, P.D. 2013. Fundamentos de Genética. 6ª Ed. Editora Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro. 

Griffiths, A.J.F.; Wessler, S.R.; Lewontin, R.; Gelbart, W.D.; Miller, J.H. 2006. Introdução à Genética  9ª Ed. Editora 
Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro. 

Tamarin, R.H. 2011. Princípios de Genética.  7ª Ed. Editora Funpec, Ribeirão Preto. 

ÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMA DE INFORMAÇÃO  PARA A WEB 
Departamento de Computação (DECOM) do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas   
Telefones: (31)3559-1660/1692. E-mails: iceb@iceb.ufop.br  e decom@iceb.ufop.br 

 
 PROGRAMA 

• Arquiteturas de aplicações Web; 

• Linguagens, ferramentas e tecnologias para desenvolvimento de aplicações web; 

• Protocolos de transferência na Web. Folhas de estilo com CSS. Dados na Web: XML, XSLT, XPath, XQuery, 

DTD, XML-Schema; 

• Serviços Web: criação, publicação, teste e descrição de serviços web, linguagem de descrição de serviço 

web, SOAP, REST; 

• Padrões de projeto para Web; 

• Segurança no desenvolvimento de aplicações Web; 

• Usabilidade na Web. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
 
Shklar, Leon. Web application architecture : principles, protocols and practices. Chichester, England Hoboken, NJ: 

Wiley, 2009. 

Nielsen, Jakob and Loranger, Hoa. Usabilidade na Web - Projetando Websites com Qualidade. Elsevier, 2007. 

Deitel, Paul J.; Deitel, Harvey M. Ajax, Rich Internet Applications e desenvolvimento Web para programadores. 

Pearson Education, 2009. 

Coulouris, Georte; Dollimore, Jean and Kindberg, Tim. Distributed systems : concepts and design. 4rd ed. Harlow : 

Addison-Wesley, 2005. 

 Abiteboul, Serge; Manolescu, Ioana; Rigaux, Philippe; Rousset, Marie-Christine and Senellart, Pierre. Web Data 

Management, Cambridge University Press, 2011.  

Vora, Pawan. Web Application Design Patterns. 1 ed., Morgan Kaufmann,  2009. 
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Pressman, R. S.; Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7 ed., McGraw Hill, 2010. 

Loudon, Kyle. Desenvolvimento de Grandes Aplicações Web. Novatec, 2010. 

Stepp, Marty; Miller, Jessica and Kirst, Victoria. Web Programming Step by Step. 2 ed., Marty Stepp, 2010. 

 

ÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ANÁLISE NUMÉRICA  
 

Departamento de Computação (DECOM) do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas   
Telefones: (31)3559-1660/1692. E-mails: iceb@iceb.ufop.br  e decom@iceb.ufop.br 

 
PROGRAMA 

 
• Sistemas de equações lineares simultâneas: Classificação quanto ao número de soluções, sistemas 

triangulares; transformações elementares, equivalência de sistemas; Método diretos; Método da Eliminação 

de Gauss; Método da Decomposição LU; Métodos iterativos; Método de Jacobi; Método de Gauss-Seidel; 

Convergência; Aplicações.   

• Raízes de equações algébricas e transcendentes:  Isolamento de raízes; Refinamento -   Critérios de parada, 

Métodos de resolução; Método da Bisseção; Método da Falsa-Posição; Método de Newton-Raphson; Estudo 

especial das equações polinomiais; Aplicações.  

• Interpolação Polinomial: Existência e unicidade do polinômio interpolador; Estudo do erro; Formas de se 

obter o polinômio interpolador; Método de Lagrange; Método das diferenças divididas; Método das 

diferenças finitas ascendentes; Aplicações.   

• Integração Numérica: Integração simples; Regra dos Trapézios; Primeira regra de Simpson; Segunda regra 

de Simpson; Integração dupla; Aplicações. 

  
BIBLIOGRAFIA 

BARROSO, Leônidas C. e outros, Cálculo Numérico: com aplicações, 2ª edição, HARBRA, 1997.  ISBN: 

8529400895 

RUGGIERO, Márcia A. G.; Lopes, Vera L. da Rocha, Cálculo Numérico – Aspectos Teóricos e Computacionais, 2ª 

edição, Pearson Education, 1996.  ISBN: 9788534602044 

FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo Numérico. 2ª edição, Prentice Hall, 2006. ISBN: 8576050870 

SPERANDIO, Décio; Mendes, João T.; Silva, Luiz Henry M. e. Cálculo Numérico – Características Matemáticas e 

Computacionais dos Métodos Numéricos, 1ª edição, Prentice Hall, 2003. ISBN: 85-87918-74-5. 

CUNHA, Maria Cristina. Métodos Numéricos, 2ª edição, UNICAMP, 2003. ISBN: 852680636X. 

CAMPOS, Frederico Ferreira. Algoritmos Numéricos, 2ª edição, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2007. 

ISBN: 9788521615378. 

BURDEN, Richard L. & Faires, J. Douglas. Análise Numérica. 8ª edição, Cengage Learning Learning. 2008. ISBN: 

9788522106011. 
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CHAPRA, Steven C.; Canale, Raymond P. Métodos Numéricos para Engenharia, 5ª edição, McGraw Hill, 2008, 

ISBN: 978-85-86804-87-8. 

 

ÁREA: FÍSICA 
Departamento de Física (DEFIS) do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas   

Telefones: (31)3559-1660/1667. E-mails: iceb@iceb.ufop.br  e defis@iceb.ufop.br 
  
 

PROGRAMA  
 

• Mecânica Clássica: Leis de Newton e Leis de Conservação. 

• Oscilações e Ondas: Oscilações e Ondas Harmônicas. 

• Eletromagnetismo: Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas. 

• Termodinâmica: Leis da Termodinâmica. 

• Mecânica Quântica: Fundamentos, aplicações e quantização. 

• Atividades Práticas e o ensino de Ciências, Alfabetização científica. 

• Ensino e aprendizagem de conceitos científicos. 

• Problemas do ensino de ciências na atualidade. 

• Ética e desenvolvimento no ensino de Ciências. 

• A história do ensino de ciências. 

• As teorias do desenvolvimento e suas implicações nas bases epistemológicas das teorias da aprendizagem. 

• A Linguagem e o ensino de ciências. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamentos de Física, LTC Editora, 1996. 
 
H. M. Nussenzveig, Curso de Física Básica, Edgard Blücher Ltda (1981). 
 
J. B. Marion and S. B. Thornton, Classical Mechanics of Particles and Systems, Holt Rinehart & Winston (1995). 
 
FEYMAN, R. et al. The Feynman Lectures on Physics. Addison Wesley, 1989 
 
H. B. Callen, Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, John Wiley (1977). 
 
J. R. Reitz, F. J. Milford, R. W. Christy. Fundamentos da Teoria Eletromagnética, Editora Campus, Edição 1ª ED. 
1982. 
 
R. Eisberg, R. Resnick, Física Quântica,  Editora Campus, Elsevier, 1979. 
 
BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.21, 
edição especial, 2004.p.9-30 (disponível em http://journal.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6607/6099) 
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DRIVER, R; ASOKO, H; LEACH, J; MORTIMER, E; SCOTT, P. Construindo conhecimento científico na sala de aula. 
Química nova na escola, n.9, p. 31-40, maio de 1999 (disponível em: 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc09/aluno.pdf) 
 
FOUREZ, G., “Crise no Ensino de Ciências?”, Investigações em Ensino de Ciências, v.8, n.2, 2003. (disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID99/v8_n2_a2003.pdf) 
 
FREITAS, M. T. de A.. (2007) Uma teoria social do desenvolvimento e da aprendizagem. Revista Presença 
Pedagógica, Belo Horizonte; v. 13, n. 73, P. 16-27, jan/fev. (disponível em: 
http://www.moodle.ufba.br/file.php/11739/lic/Uma_teoria_social_do_desenvolvimento_e_da_aprendizagem.pdf) 
 
KRASILCHIK, M. Reformas e realidade: o caso do ensino das ciências. São Paulo Perspec. São Paulo, v. 14, n. 1, 
2000. (Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010288392000000100010&script=sci_arttext&tlng=es) 
MOREIRA, M. Ensino e Aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo: Edit. Moraes, 1985. Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências – Universidade Federal de Ouro Preto Ouro Preto, Minas Gerais – Fone: (31) 3559-1660 
 
MORTIMER, E. F.; SCOTT, P. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta sociocultural para 
analisar e planejar o ensino. Investigações em Ensino de Ciências. Porto Alegre - RS, v.7, n.3, 2002. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol7/n3/v7_n3_a7.htm>. Acesso em 20 ago. 2006. 
 
PAULA, Helder de Figueiredo e; LIMA, Maria Emília Caixeta de Castro. Educação em ciências, letramento e 
cidadania. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 26, nov. 2007. 
 
RAZERA, J. C. C; NARDI, Ética no ensino de ciências:responsabilidades e compromissos com a evolução moral da 
criança nas discussões de assuntos controvertidos. Investigações em Ensino de Ciências. v. 11, n. 1, p. 53-66, 2006. 
(disponível em: http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID144/v11_n1_a2006.pdf) 
 
SASSERON, L.H., CARVALHO, A.M.P.C. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em 
Ensino de Ciências – V16(1), pp. 59-77, 2011 (disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID254/v16_n1_a2011.pdf) 
 
VASCONCELOS, C; PRAIA, J. F.; ALMEIDA, L S.. Teorias de aprendizagem e o ensino/aprendizagem das ciências: 
da instrução à aprendizagem. Psicol. Esc. Educ. (Impr.) Campinas,v. 7, n. 1, Junho de 2003 . (disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572003000100002) 
 
VIEIRA, V.; BIANCONI, M. L.; DIAS, M. Espaços não-formais de ensino e o currículo de ciências. Ciência e Cultura, 
v.57, n.4, p.21-23, Out/Dez. 2005. 
 
WEISZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002. 
 
FARIAS, Isabel M. S. ET al. Didática e docência: aprendendo a profissão. 3ª Ed. Brasília: Liber Livro, 2011 

 
ÁREA: QUÍMICA ORGÂNICA E QUÍMICA GERAL 

Departamento de Química (DEQUI) do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas   
Telefones: (31)3559-1660/1707. E-mails: iceb@iceb.ufop.br  e dequi@iceb.ufop.br 

 
PROGRAMA  

 
• Reações ácidos/bases e Estequiometria 

• Cinética Química 

• Equilíbrio Químico 

• Estrutura molecular e reatividade 
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•  Estereoquímica a) Análise conformacional em compostos alifáticos e cíclicos b) Enantio- e diatereoisomeria 

•  Reações orgânicas e Mecanismos a) Adição eletrofílica em carbono insaturado b) Adição nucleofílica em 

compostos carbonílicos c) Substituição eletrofílica e nucleofílica aromática d) Substituição nucleofílica em 

carbono saturado e) Substituição nucleofílica em carbonilas f) Reações de eliminação g) Reações 

pericíclicas h) Reações radicalares 

•  Heterocíclicos : Estrutura, reatividade e síntese 

• Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (1H e 13C) 

• Espectrometria de Massa 

• Espectroscopia no Infravermelho . 

 
ÁREA: ECONOMIA; TEORIA ECONÔMICA: MACROECONOMIA (EC ONOMIA 

INTERNACIONAL) 
Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais (DECEG) do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas   

Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: diretoria@icsa.ufop.br e deceg@icsa.ufop.br    
 

 
PROGRAMA 

 
• Teorias de Comércio Internacional e Teoremas de Hercksher-Ohlin, Stolper-Samuelson e Rybczynski 

 
• Economias de Escala, Concorrência Imperfeita e Comércio Internacional 

 
• Política Comercial Internacional e Sistema Mundial de Comércio 

 
• Regimes Cambiais e Instrumentos de Estabilização 

 
• Mecanismos de transmissão monetária: o canal do juro e preço dos ativos 

 
• Balanço de Pagamentos 

 
• Transmissão Internacional das Flutuações Econômicas e a Condição de Marshall-Lerner  

 
• Sistema Monetário Internacional, Áreas Monetárias Ótimas e Integração econômica 

 
• Modelos de Desenvolvimento e Crescimento econômico aplicados à Economia Internacional. 

 
• Crises Cambiais, controle de capitais e ataques especulativos.  

 
 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
 
ACEMOGLU, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth, New Jersey: Princeton University Press. 
 
BARRO, R. SALA-I-MARTIN, X. (1995). Economic Growth. New York: McGraw Hill. 
 
BAUMANN, R., CANUTO, O. e Gonçalves, R. (2004), Economia Internacional: teoria e experiência brasileira, Rio de 
Janeiro: Editora Campus. 
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BOYER R. & HOLLINGSWORTH J. R. (orgs.)(1997). Contemporary capitalism: the embeddedness of institutions. 
Cambridge, Cambridge University Press, 492 pp. 

CANTOR, R., MARK, N.C. (1988), The international transmission of real business cycles. InternationalEconomic 
Review 29, 493–507. 

DAVIDSON, P. (2009), The Keynes Solution: The Path to Global Economic Prosperity, New York: Palgrave 
Macmillan, p. 125,   

EICHENGREEN, B. A. (2000), A globalização do Capital. São Paulo: Editora 34. 

FEIJÓ, C. A. et al. (2001) Contabilidade social – o novo sistema de contas nacionais do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 
Campus.  

HALL, P. and SOSKICE, D. (2001), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. 
New York: Oxford University Press. 

HALL, P. and SOSKICE, D. (2004), Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities. New York: Springer 
US. 

KENEN, P.(1992), The International Economy, Cambridge University Press. 

KRUGMAN, P. e OBSFELD, M. (1988), International Economics. Theory and Policy, Scott Foresman. 

Krugman, P. (1979), “Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade”, Journal of International 
Economics, 9, 469-479. 

Krugman, P. (1980), “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade”, American Economic 
Review, 70, 950-959. 

MENDOZA, E. (1991), Real business cycles in a small–open economy. American Economic Review 81,797–818. 

MINSKY, H. (1986), Stabilizing an Unstable Economy. New Haven: Yale University Press. 

OBSTFELD, M., (1981), Macroeconomic policy, exchange-rate dynamics, and optimal asset accumulation. Journal of 
Political Economy 89, 1142–1161. 

PEREIMA, J. B., CURADO, M. Sistema monetário internacional, cooperação e competição: Um ensaio sobre guerra 
Cambial. Séries Working Paper BNDES/ANPEC, nº38, mar/2012.  

ROMER, D. (2006), Advanced Macroeconomics, 3ª ed. MacGraw-Hill. 

SARGENT, T. J.  (1987), DYNAMIC MACROECONOMIC THEORY. Editora: HARVARD UNIVERSITY P.  

SARGENT, T, and Neil Wallace (1975), 'Rational' Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal 
Monetary Supply Rule." Journal of Political Economy 83 (2): pp. 241-54. 

SNOWWDON, B. e VANE,H. (2005), Modern Macroeconomic, Its Origins, Development and Current State. USA: 
Edward Elgar. 
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ANEXO II 
DO EDITAL PROAD Nº 55 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013  

 
Baremas da Resolução CUNI nº. 1.160, aplicáveis ao presente Edital 

 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA (10 PONTOS)  
 

Candidato (a)_  _Edital:       
 

Área:      
 
 

Nº. DE PONTOS ITENS A CONSIDERAR 
MÁXIMO OBTIDO 

Apresentação (clareza) 2  

Domínio dos conteúdos 4  

Poder de síntese / Objetividade 2  

Adequação e propriedade da linguagem 2  

 NOTA TOTAL:  
 

10 
 

 

Local/Data:    
Assinatura do Avaliador:   

 
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA (10 PONTOS)  

 
 

Candidato (a)_  _Edital:      
 
 
Área     

 
 

Nº. DE PONTOS 
CRITÉRIOS 

Máximo Obtido 
 
PLANO DE AULA  
Clareza dos objetivos 0,2  

Adequação dos objetivos ao conteúdo 0,2  

Coerência na subdivisão do conteúdo 0,2  

Adequação do conteúdo ao tempo disponível 0,2  

Seleção apropriada do material didático 0,2  
 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  
Relação entre o plano e o desenvolvimento da aula 1  

Linguagem clara, correta e adequação ao conteúdo. 1  

Abordagem das ideias fundamentais do conteúdo 1  

Sequência lógica do conteúdo dissertado 1  
Articulação entre as ideias apresentadas, permitindo a 
configuração do seu todo. 

1  
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Consistência teórica do conteúdo 1  

Uso adequado do material didático 1  

Cumprimento e uso adequado do tempo estipulado 2  

NOTA TOTAL:  
 

10 
 

 

Local/Data:     

Assinatura do Avaliador:_   

 
BAREMA PARA JULGAMENTO DE TÍTULO E CURRICULO 

 
AVALIAÇÃO CONJUNTA   

 
Candidato (a)_  Edital:      
 
Área     

 
ATENÇÃO: As pontuações dos itens 1 e 3 deverão ser definidas pela comissão examinadora no ato de 

instalação dos trabalhos e imediatamente comunicada s aos candidatos 

1). Títulos Acadêmicos – pontuação máxima:   
 

DISCRIMINAÇÃO  
 

PONTUAÇÃO 
 

TOTAL DE PONTOS  

Pós-Doutorado  
 

 

Doutorado   

Mestrado   

NOTA PARCIAL:  

 
 2). Produção científica, técnica, cultural e ou ar tística:  Deverão ser utilizadas as planilhas de “produção 
científica e formação de recursos humanos” da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP, por área de 
conhecimento, disponíveis no seu sítio na internet: www.propp.ufop.br. 
 

3). Atividades didáticas:   

 
Nº. DE PONTOS  TOTAL DE PONTOS   

DISCRIMINAÇÃO  Valor 
unitário 

Quant.  

  DOCÊNCIA NO ENSINO BÁSICO/FUNDAMENTAL 
(cada ano):    

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:  

Em Graduação (cada semestre)    

Em Pós-Graduação Stricto Sensu (cada semestre)    

 
 

Total de pontos: 
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Atribuir nota 10 ao candidato com maior pontuação e  proporcional aos demais candidatos 
 

Nota Final : 
 

Local/Data:     
Assinatura dos TRÊS Avaliadores:   

ANEXO III 

DO EDITAL PROAD Nº 55 DE 14 NOVEMBRO  de 2013  
PLANILHA DE NOTAS E RESULTADOS 

Preenchimento preferencialmente em excel ou similar 
 

Prova Escrita Prova Didática Prova Prática Pesquisa ou Extensão  

Examinadores  Examinadores Examinadores  Examinadores  CANDIDATOS 

1 2 3 
Média 
NP1 1 2 3 

Média 
NP2 1 2 3 

Média 
NP3 1 2 3 

Média 
NP4 

 
NCPC 

Títulos 
e Currí  

culo 
NETC 

Nota 
Final  
NF 

Classif  

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

 
 
NP1 – Nota da Prova Escrita (média das notas dos avaliadores) 
NP2 – Nota da Prova Didática (média das notas dos avaliadores) 
NP3 – Nota da Prova Prática (média das notas dos avaliadores) 
NP4 – Nota do Projeto de Pesquisa ou Extensão (média das notas dos avaliadores) 
NCPC - Nota do Conjunto de Provas de Conhecimento (média entre NP1, NP2, NP3 e NP4) 
NETC – Nota do Exame de Títulos e Currículo  
NF – Nota final (NCPC + NETC)  

 

** ** ** ** Fim da PubFim da PubFim da PubFim da Publicação **licação **licação **licação ** 


