
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

EDITAL DE  23 DEJANEIRO DE 2013

Conforme edital publicado no dia 25 de janeiro de 2013, seção 3, páginas 29 a 
45,  ,  a  Pro  Reitoria  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas,  resolve 
republicar, após reestruturação em consonância com a Lei 12.772, de 28 de 
dezembro de 2012, o edital:

CPD 017/2013

ÁREA:  CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA 
Cargo/ Regime Trabalho: Auxiliar - DE
Requisito básico:  Graduação em Ciências Agrárias
Data de inscrição: 24 de janeiro de 2013 a 28 de março de 2012, (exceto finais 
de semanas, recessos e feriados) no horário das 9 horas às 11 horas e de 14 
às 16 horas.
Data prevista para o  início das provas: 18 de abril de 2013. A confirmação da 
data, juntamente como horário e o local das provas, serão divulgados na 
página da UFSJ, (HTTP://www.ufsj.edu.br/concursos_docentes).
Taxa de Inscrição: R$ 107,84 (cento e sete reais e oitenta e quatro reais)
Remuneração: classe auxiliar – R$ 3.594,57
Tabelas de pontuação:

ANEXO 1
CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA

Concurso: 
_______________________________________________________________
___
Candidato: 
_______________________________________________________________
___
Membro da Banca Avaliadora: 
__________________________________________________
Data: _____ / _____ / 2013.

Itens Avaliados Pontuaçã
o Máxima

Pontuação 
Obtida



Organização e Didática:
I) Uso correto da língua portuguesa: 1,0 pts.
II) Sequência didática e organização lógica do assunto 

(introdução, objetivo, desenvolvimento e conclusão): 
2,0 pts.

III) Concatenação das frases e dos parágrafos: 1,0 pts.
IV) Clareza e objetividade: 1,0 pts.

5

Conteúdo:
I) Conteúdo adequado ao tema da prova: 3,0 pts. 
II) Nível do conhecimento adequado ao de pós-
graduação: 3,0 pts.
III) Emprego de termos técnicos e linguagem científica 
apropriados: 3,0 pts.

15

IV) Domínio do assunto, de conceitos e de definições: 
3,0 pts.

V) Pertinência e atualidade do conteúdo e das 
referências citadas: 3,0 pts

Nota Média 20:2 = 10,0
Observação:  após  o  prazo  de  consulta  previsto  no  edital,  os  candidatos 
deverão entregar todos os materiais, não podendo utilizar qualquer anotação 
feita durante a consulta na prova.

ANEXO 2
CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

Concurso: 
_______________________________________________________________
___
Candidato: 
_______________________________________________________________
___
Membro da Banca Avaliadora: 
__________________________________________________
Data: _____ / _____ / 2013.

Itens Avaliados Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Obtida

Planejamento e Desenvolvimento: 
I) Arranjo didático e sequencial do conteúdo (introdução, 

objetivos, desenvolvimento e conclusão): 2,5 pts.
II) Adequação  do  plano  de  aula  e  das  referências 

bibliográficas ao tema da aula: 2,5 pts. 

10

III)Conteúdo adequado ao tema da aula: 2,5 pts.
IV) Nível do conhecimento adequado ao de graduação e 
pós-graduação: 2,5 pts.



Desempenho como Professor: 
I)  Uso  de  termos  técnicos  e  de  linguagem  científica 

apropriados; uso correto da língua portuguesa: 3 pts. 
II) Domínio do assunto: 5 pts.
III Abordagem de idéias centrais do tema: 4pts

IV) Utilização correta de recursos didáticos, qualidade dos 
recursos  utilizados,  auxílio  e  utilidade  dos  recursos  na 
compreensão do assunto: 3 pts.  

V) Postura  diante  da  platéia;  clareza  e  dicção, 
naturalidade e dinamismo: 3 pts.

VI)  Adequação  do  assunto  e  da  aula  ao  tempo  pré-
determinado: 2 pts.

20

Nota Média 30:3 = 10,0

Observações:
A Banca Avaliadora poderá optar por sortear um tema único para todos os 
candidatos, mas nesse caso:
1.   Todos  os  candidatos  devem  entregar  seu  material  didático  (arquivos 
eletrônicos, lâminas de projeção, modelos, planos de aula, etc.) antes do inicio 
da primeira aula;
2.  O material entregue pelo candidato será acondicionado separadamente em 
envelope lacrado, que será aberto somente no momento da aula;
3. O não-comparecimento do candidato na hora estabelecida para entrega dos 
materiais didáticos implica em sua eliminação do concurso.
4. Uma vez entregue, o candidato não poderá alterar ou adicionar itens nesse 
material, inclusive durante a sua aula;
5.  O  não  cumprimento,  pelo  candidato,  do  prazo  estabelecido  de  40  a  50 
minutos  para  a  aula  implicará  em  penalização  da  sua  nota,  mas  não 
necessariamente na sua eliminação por esse motivo.

ANEXO 3
CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
Concurso: 
_______________________________________________________________
_
Candidato: 
_______________________________________________________________
_
Banca 
Avaliadora:_____________________________________________________
_____
                                _______________________________________________
___________
                                _______________________________________________
___________
Data: _____ / _____ / 2013. 



Atividades Pontuação por
Item

Máximo 
por 

Campo
I  –  Títulos  Acadêmicos  na  (s)  Área(s)  de 
Conhecimento do Concurso 32,0

1.1 Doutorado concluído, com Tese defendida na 
área de Conservação do Solo e da Água

15,0 pontos

1.2 Mestrado concluído, com Dissertação defendida 
na área de Conservação do Solo e da Água

7,0 pontos

1.3 Especialização concluída na área de 
Conservação do Solo e da Água

5,0 pontos

1.4 Aperfeiçoamento na área de Conservação do 
Solo e da Água (mínimo de seis meses)

3,0 pontos

1.5 Graduação em cursos da área de Ciências 
Agrárias

2,0 pontos

II – Experiência Docente 20,0
2.1 Docência no Ensino Superior na área de 

Conservação do Solo e da água 
2,0 pontos por 

disciplina / 
semestre

2.2 Docência no Ensino Superior em outras Áreas 0,5 pontos por 
disciplina / 
semestre

2.3 Orientação de Graduação, Especialização e 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com 
relatório ou monografia aprovada

0,1 ponto por 
orientação

2.4 Participação em Bancas de Tese de Doutorado 1,0 ponto por 
banca

2.5 Participação em Bancas de Qualificação de 
Doutorado

0,5 pontos por 
banca

2.6 Participação em Bancas de Dissertação de 
Mestrado 

0,5 pontos por 
banca

2.7 Participação em Bancas de Monografia de 
Especialização e TCC

0,25 pontos por 
banca

2.8 Monitoria 0,25 pontos por 
monitoria/ 
semestre

III – Produção Científica e Técnica Qualis na  (s) 
Área  (s)  de  Conhecimento  do  Concurso  (de 
2005 até a data de entrega dos títulos)

23,0

3.1.1 Artigo Qualis A1 4,0 pontos por 
artigo

3.1.2 Artigo Qualis A2 3,5 pontos por 
artigo

3.1.3 Artigo Qualis B1 3,0 pontos por 
artigo

3.1.4 Artigo Qualis B2 2,5 pontos por 
artigo

3.1.5 Artigo Qualis B3 2,0 pontos por 
artigo



3.1.6 Artigo Qualis B4 1,5 pontos por 
artigo

3.1.7 Artigo Qualis B5 1,0 ponto por artigo
3.1.8 Artigo técnico, boletins e cartilha 1,0 ponto por item
3.2.1 Livro com ISSN ou ISBN 4,0 pontos por livro
3.2.2 Capítulo de livro com ISSN ou ISBN 1,5 pontos por 

capítulo
3.3.1 Pedido de registro comprovado, com ou sem 
patente, software e cultivares

1,5 pontos por 
registro

3.3.2 Patente transferida ou licenciamento de 
software e cultivares

4,0 pontos por 
patente

Máximo de 5 pontos (congressos)
3.3.3 Trabalho completo em congresso internacional 0,5 pontos por 

trabalho
3.3.4 Resumo expandido em congresso internacional 0,3 pontos por 

resumo
3.3.5  Trabalho completo em congresso nacional 0,3 pontos por 

trabalho
3.3.6 Resumo expandido em congresso nacional 0,3 pontos por 

resumo
Máximo de 7 pontos (orientações)

3.4.1 Orientação de tese de doutorado concluída e 
aprovada 

2,0 pontos por 
orientação

3.4.2 Co-orientação de tese de doutorado concluída 
e aprovada 

0,5 pontos por 
orientação

3.4.3 Orientação de tese de doutorado em 
andamento 

1,0 pontos por 
orientação

3.4.4 Co-orientação de tese de doutorado em 
andamento 

0,3 pontos por 
orientação

3.4.5 Orientação de dissertação de mestrado 
concluída

1,0 pontos por 
orientação

3.4.6 Orientação de dissertação de mestrado em 
andamento

0,5 ponto por 
orientação

3.4.7 Co-orientação de dissertação de mestrado em 
andamento

0,2 pontos por 
orientação

3.4.8 Orientação de iniciação científica concluída 0,2 pontos por 
orientação

Máximo de 5 pontos (projetos de pesquisa)
3.5.1 Projeto de pesquisa (coordenador) aprovado e 
financiado

2,0 pontos por 
projeto

3.5.2 Participação em projeto de pesquisa, aprovado 
e financiado

0,4 pontos por 
projeto

IV - Atividades de Extensão 15,0
4.1 Orientação de atividades de extensão e de 
estágio supervisionado

1,5 pontos por 
atividade

4.2.1 Palestra e mini-curso ministrados em eventos 
nacionais e internacionais

0,6 pontos por 
palestra

4.2.2 Palestra e mini-curso ministrados em eventos 
locais e regionais

0,3 pontos



4.3 Participação em curso de extensão (8 h) 0,2 pontos por 
curso

4.4.1 Coordenação de projetos de extensão 
financiado registrados em pró-reitoria de extensão 
ou órgão equivalente

2,0 pontos por 
projeto

4.4.2 Coordenação de projetos de extensão não 
financiado registrados em pró-reitoria de extensão 
ou órgão equivalente

0,5 pontos por 
projeto

4.5 Estágio extra-curricular (cada 160 h) 0,5 pontos
4.6 Publicação técnica (boletim, informe) 0,5 pontos por 

publicação
V  –  Administração  Acadêmica,  Experiência 
Profissional Não Docente (no mínimo 1 semestre) 
e  Outras  Atividades  Relevantes  na  Área  de 
Conhecimento do Concurso

5,0

5.1 Administração Acadêmica (direção, chefia, 
coordenação, etc.)

1,0 ponto por 
atividade / 
semestre

5.2 Experiência Profissional Não Docente 0,5 pontos por 
atividade / 
semestre

5.3 Participação em Banca de Concursos Públicos 1,0 ponto por 
banca

5.4 Organização de Eventos 1,0 ponto por 
evento

VI  -  Outras Atividades Relevantes (distinções e 
prêmios  acadêmicos;  especialização  e  pós-
doutorado, aprovação em outros concursos)

Valor da 
pontuação a 

critério da banca 
examinadora

5,0

Total = I + II + III + IV + V + VI 100,0
Nota final = Total:10 10,0

Observação:
Em  relação  à  produção  bibliográfica  (artigos,  livros,  capítulos  de  livros, 
trabalhos em congressos), será avaliada somente aquela gerada de 2008 até a 
data de entrega dos títulos.

ANEXO 4
CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DEFESA DO PLANO DE 
TRABALHO

Concurso: 
_______________________________________________________________
___
Candidato: 
_______________________________________________________________
___
Membro da Banca Avaliadora: 
__________________________________________________
Data: _____ / _____ / 2013.



Itens Avaliados Pontuaçã
o Máxima

Pontuação 
Obtida

1. Relevância e atualidade da Proposta de trabalho 10
2. Viabilidade da Proposta de Trabalho 10
3. Viabilidade de cooperações e parcerias locais, nacionais e 
internacionais 10

4. Capacidade de argumentação e de defesa das idéias e 
das propostas 10

Nota Média 40:4 = 
10,0
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