SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
EDITAL DE ABERTURA – CPD Nº 045
CONCURSO PÚBLICO, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
A Fundação Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ torna público o
presente Edital de Concurso Público para provimento de cargo Docente do Magistério
Superior, classe Adjunto-A, para o Departamento de Ciências Econômicas, na área de
Economia Aplicada.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e pelo Edital de Condições Gerais,
publicado no Diário Oficial da União de 22/01/2016, seção 3, páginas 31 a 34,
disponibilizado no endereço eletrônico de concursos da UFSJ:
https://ufsj.edu.br/secop/docentes.php
1.2 O presente Concurso Público é para ingresso na Carreira do Magistério Superior,
na Classe: A; Denominação: Adjunto; Nível: I.
1.2.1 A nomeação do candidato aprovado será sempre realizada no primeiro nível
da Classe A.
1.2.2 Caso o candidato possua titulação superior à exigida, a nomeação será
realizada com denominação correspondente ao título apresentado no ato da
posse, nos termos do inciso I, § 2º, art. 1º da Lei 12.772/2012.
1.3 Requisito Básico: Graduação em Ciências Econômicas ou Economia e Doutorado
em Ciências Econômicas, Economia, Economia Aplicada, Teoria Econômica ou
Desenvolvimento Econômico.
1.3.1 O requisito básico deverá ser comprovado mediante apresentação de
Diploma devidamente registrado até a data da posse, nos termos da
legislação vigente.
1.4 Unidade de Lotação: Departamento de Ciências Econômicas (DCECO)
1.5 Regime de Trabalho: 40 horas com Dedicação Exclusiva.
2 DA INSCRIÇÃO
2.1 Período de Inscrição: de 06 de setembro a 05 de outubro de 2018 (exceto feriados,

recessos e finais de semana).
2.2 Valor da inscrição: R$ 287,11 (duzentos e oitenta e sete reais e onze centavos).
2.3 Local e Horário de Inscrição: Departamento de Ciências Econômicas, sala 2.19 Campus Tancredo Neves – Avenida Visconde do Rio Preto, s/nº, Colônia do
Bengo, São João del-Rei – MG. CEP 36.301-360, das 8h às 12h e de 13h às 17h.
Tel.: (32) 3379-4913.
2.3.1 Os documentos necessários para a inscrição no concurso poderão ser
encaminhados, via SEDEX, com data de postagem até o dia 05 de outubro de
2018.
2.4 São isentos do pagamento de taxa de inscrição, de acordo com o Decreto nº 6.593,
de 02 de outubro de 2008 e com a Lei 13.656, de 30 de abril de 2018:
2.4.1 Os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar
mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional.
2.4.2 Os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde.

2.5 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação

falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o item 2.4 estará sujeito a:
2.5.1 Cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for
constatada antes da homologação de seu resultado.
2.5.2 Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a
homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo.
2.5.3 Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada
após a sua publicação.
2.6 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 06 a 13 de setembro de
2018.
2.6.1 O resultado a solicitação de isenção será divulgado no endereço eletrônico de
concursos, no link específico do concurso, até o dia 14 de setembro de 2018.
3 DO NÚMERO DE VAGAS E REMUNERAÇÃO INICIAL

3.1 Número de vagas: 01 (uma);
3.2 Remuneração:
Regime de
Classe/Nível
Vencimento Básico (R$)
Trabalho

Retribuição por
titulação de Doutorado

Adjunto A/
Dedicação
4.463,93
5.136,99
Nível I
Exclusiva
3.3 O pagamento de Retribuição por Titulação - RT fica condicionado à apresentação
do diploma de conclusão de curso, conforme determinado pelo Ofício Circular nº
818/2016 – MP do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de
09/12/2016, não sendo admitidos documentos que não o diploma.
3.4 Os valores da remuneração especificados no item 3.2 serão acrescidos de auxílioalimentação e de auxílio-transporte nos termos da legislação vigente.
4 DA

RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA
4.1 Em cumprimento à ordem emanada na AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 76521.2011.4.01.3815, da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, a
vaga constante do item 3.1 é destinada, preferencialmente, ao candidato portador
de deficiência física.
4.2 O candidato portador de deficiência, além de atingir a pontuação mínima exigida
para os demais candidatos da ampla concorrência, deverá obter pontuação que não
seja inferior a 20% (vinte por cento) da pontuação obtida pelo primeiro colocado
na classificação por ampla concorrência.

5 DAS PROVAS DO CONCURSO
5.1 O presente concurso constará das seguintes provas, realizadas sequencialmente:
5.1.1 Prova Escrita;
5.1.2 Prova Didática;
5.1.3 Prova de Títulos;
5.2 O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na prova Escrita ou na prova

Didática estará automaticamente eliminado do certame.
5.3 Caberá recurso do resultado final das provas discriminadas no item 5.2, no prazo
de 24 horas da divulgação do resultado, que deverá ser protocolado no mesmo
local das inscrições.
5.4 A data prevista para o início das provas é 29 de outubro de 2018. A confirmação
da data, juntamente com o horário e o local das provas, serão divulgados no

endereço eletrônico de concursos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do
início das provas.
6 DO PROGRAMA
6.1 Modelos Garch;
6.2 Heterocedasticidade: Testes, Mínimos Quadrados Generalizados, Mínimos

Quadrados Ponderados;
6.3 Dados não estacionários: Cointegração, Raiz Unitária, Causalidade;
6.4 Modelos VAR e VECM;
6.5 Endogeneidade: Mínimos Quadrados Generalizados (GMM); Mínimos
Quadrados de Dois Estágios, Mínimos Quadrados de Três Estágios, Variáveis
Instrumentais;
6.6 Sistemas de Equações: SUR, Equações Simultâneas, GMM;
6.7 Modelos de Escolha Discreta: Logit Multinomial, Logit Condicional, Probit,
Modelo de Poisson;
6.8 Variáveis dependentes limitadas e Seleção Amostral;
6.9 Modelos para dados em painel: Pooled, Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios,
Arellano/Bond, Modelo Linear Hierárquico.
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos

serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas e/ou pela Unidade Acadêmica responsável, no que a
cada um couber.
São João del-Rei, 30 de agosto de 2018.

ANEXOS
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO Nº .................
O(a) Senhor(a) ________________________________________________________,
nacionalidade ________________________, estado civil ______________________,
RG
_____________________,
CPF
________________________,
e-mail
______________________________________,
residente
e
domiciliado
à
Rua/Av.______________________________________________________nº _____
Apto. _______, bairro ______________, cidade ______________________, estado
_______________, CEP ____________, telefone (
) __________________, celular
( ) __________________, vem requerer sua inscrição como candidato ao Concurso
Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargo de Professor do Magistério
Superior, CPD nº 045/2018, na área de Economia Aplicada, para o Departamento de
Ciências Econômicas (DCECO) da Universidade Federal de São João del-Rei e para
tanto faz anexar os seguintes documentos:
1. Cópia de qualquer documento de identidade válido em todo o território nacional;
2. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição;
3. Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes (03 vias).
Candidato deseja concorrer à vaga destinada a portador de deficiência? ________ Se
afirmativo,
informar
qual
a
deficiência:
_____________________________________________________________________
(quando houver vaga para portador de deficiência)
Candidato necessita de condições especiais para realização do concurso? ________ Se
afirmativo, qual? ___________________________________________________

LOCAL E DATA
ASSINATURA DO CANDIDATO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CURRÍCULO
Candidato(a):__________________________________________________________
Concurso:____________________________________________________________
Data: ____ / ____ / _____

CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
Concurso: ________________________________________________________________
Candidato(a): _____________________________________________________________
Membro da Banca Examinadora: _____________________________________________
Data: ____ / ____ / _______
Critérios Avaliados
Conhecimento e abrangência do assunto abordado

Pontuação
Máxima

Pontuação
Obtida

3,0

Capacidade de relacionar a teoria com a prática

2,5

Clareza e objetividade na discussão do tema

1,5

Organização na forma de apresentação do tema

1,5

Uso correto da língua portuguesa

1,5

Nota do candidato
10,0
“6.3. Ao final de cada uma das provas do concurso, cada membro da Comissão Examinadora
atribuirá ao candidato uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A nota final de cada prova será
calculada pela média aritmética simples das notas atribuídas por cada membro de Comissão
Examinadora, sem arredondamentos, com uma casa decimal.” (Fragmento retirado do Edital
de Condições Gerais)

CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA
Concurso: ________________________________________________________________
Candidato(a): _____________________________________________________________
Membro da Banca Examinadora: _____________________________________________
Data: ____ / ____ / _____
Itens Avaliados
I - PLANEJAMENTO
Adequação e clareza do conteúdo ao objetivo da aula

Pontuação
Máxima

Pontuação
Obtida

3,00

Tópicos essenciais do tema abordado

0,80
0,80

Escolha do material didático
Adequação da bibliografia

0,50
0,50

Métodos de verificação do cumprimento dos objetivos da
aula

0,40

II - DESENVOLVIMENTO DA AULA

5,00

Visão introdutória do assunto

0,20

Sequência lógica e coerente do conteúdo

0,50

Suporte teórico e a respectiva aplicação e questões atuais
Domínio do conteúdo
Clareza e objetividade
Uso adequado dos recursos didáticos
Adequação do conteúdo para alunos de graduação
Utilização adequada do tempo de aula

1,00
1,00
0,80
0,20
0,30
1,00

III - CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO E POSTURA 2,00
PEDAGÓGICA
Naturalidade
Uso correto da língua portuguesa

1,00
1,00

Nota do candidato = I+II+III

10,0

“6.3. Ao final de cada uma das provas do concurso, cada membro da Comissão Examinadora
atribuirá ao candidato uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A nota final de cada prova será
calculada pela média aritmética simples das notas atribuídas por cada membro de Comissão
Examinadora, sem arredondamentos, com uma casa decimal.” (Fragmento retirado do Edital
de Condições Gerais)

CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
Concurso: ________________________________________________________________
Candidato(a): _____________________________________________________________
Banca Examinadora: _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Data: ____ / ____ / ______
Grupo de atividades

Esquema de pontuação

I - Experiência docente
Ensino
Docência no ensino superior na área de
conhecimento
3,68
Docência no ensino superior em outras
áreas
2,76
Docência em pós-graduação especialização
4,60
Docência em pós-graduação - mestrado
5,51
Docência em pós-graduação - doutorado
7,35
Monitoria
1,84
Bancas
Participação em Bancas de Tese de
Doutorado
Participação em Bancas de Qualificação de
Doutorado
Participação em Bancas de Dissertação de
Mestrado
Participação em Bancas de Monografia de
especialização/TCC
Orientação
Orientação de tese de doutorado concluída e
aprovada
Coorientação de tese de doutorado concluída
e aprovada
Orientação de tese de doutorado em
andamento
Coorientação de tese de doutorado em
andamento
Orientação de dissertação de mestrado
concluída e aprovada
Coorientação de dissertação de mestrado
concluída e aprovada
Orientação de dissertação de mestrado em
andamento
Coorientação de dissertação de mestrado em
andamento
Orientação de monografia ou TCC em
cursos de especialização, graduação e/ou
aperfeiçoamento
Orientação iniciação científica concluída
Orientação iniciação científica em

Pontuação
máxima
admissível
2.500,00
1.000,00

Por disciplina/semestre

235,29

Por disciplina/semestre

176,47

Por disciplina
Por disciplina
Por disciplina
Por disciplina/semestre

147,06
176,47
235,29
29,42
500,00

5,00

Por banca

160,00

2,50

Por banca

80,00

3,75

Por banca

180,00

1,25

Por banca

80,00
1.000,00

7,51

Por tese

240,24

3,75

Por tese

120,12

1,50

Por tese

72,07

0,75

Por tese

12,01

5,63

Por dissertação

180,18

2,82

Por dissertação

45,05

1,13

Por dissertação

72,07

0,56

Por dissertação

18,02

0,94
1,88
0,94

Por trabalho
Por aluno
Por aluno

60,06
90,09
45,05

Pontuação
obtida

andamento
Orientação de monitoria
Supervisão de estágio

0,94
0,94

Por monitor
Por estágio

II - Produção Científica e Técnica na área de Conhecimento do Concurso
(de 2010 até a data de entrega dos títulos) e correlatas
Artigos publicados em periódicos na área
do concurso e/ou em área correlata ou
aceitos para publicação
Qualis A1
5,36
Por artigo
Qualis A2
4,69
Por artigo
Qualis B1
4,02
Por artigo
Qualis B2
3,35
Por artigo
Qualis B3
2,68
Por artigo
Qualis B4
2,01
Por artigo
Qualis B5
1,34
Por artigo
Artigos e resumos publicados em anais de
eventos científicos
Artigo completo publicado em evento
científico internacional
Artigo completo publicado em evento
científico nacional
Artigo completo publicado em evento
científico regional/local
Resumo publicado em anais de evento
científico internacional
Resumo publicado em anais de evento
científico nacional
Resumo publicado em anais de evento
científico regional/local
Outras publicações
Artigo técnico publicado em boletins
Artigo publicado em jornais, revistas não
indexadas
Produção de manual técnico didático
Resenhas, notas técnicas
Livros e/ou capítulo de livros
Autoria de Livro com ISSN ou ISBN
Organizador de livro com ISSN ou ISBN
Capítulo de livro com ISSN ou ISBN
Produção Tecnológica (registros e
patentes)
Pedido de registro comprovado, com ou sem
patente, de software, projeto ou marca
Patente transferida ou licenciamento de
software, projeto ou marca
Softwares sem registro de patente
Participação em eventos científicos
Avaliador/debatedor em evento científico
internacional
Avaliador/debatedor em evento científico

30,03
15,01
2.500,00
750,00
171,43
150,00
128,57
107,14
85,71
64,29
42,86
500,00

10,90

Por artigo

174,42

7,27

Por artigo

116,28

5,81

Por artigo

93,02

3,63

Por resumo

58,14

2,18

Por resumo

34,88

1,45

Por resumo

0,87

Por artigo

23,26
125,00
13,89

0,87
0,87
0,87

Por artigo
Por trabalho
Por trabalho

69,44
13,89
27,78

31,25
15,63
7,81

Por livro
Por livro
Por capítulo

500,00
250,00
125,00
125,00

375,00
15,63

Por registro

125,00

23,44
7,81

Por registro
Por registro

187,50
62,50
125,00

1,82
1,45

Por artigo
Por artigo

29,08
23,26

nacional
Avaliador/debatedor em evento científico
regional/local
Apresentação de trabalho
Moderador
Ouvinte em evento científico internacional
Ouvinte em evento científico nacional
Ouvinte em evento científico regional/local
Outras atividades técnico-científicas
Editor-chefe de revista científica indexada
Editor-chefe de revista científica não
indexada
Membro do corpo editorial de revista
científica indexada
Membro do corpo editorial de revista
científica Não indexada
Avaliador/Pareceristaad-hoc de publicações
científicas indexadas
Avaliador/Pareceristaad-hoc de publicações
científicas não-indexadas e
outros

1,09
1,09
0,91
0,73
0,36
0,36

Por artigo
Por artigo
Por participação
Por evento
Por evento
Por evento

17,44
17,44
14,53
11,63
5,81
5,81

5,68

Por ano/periódico

125,00
45,45

1,42

Por ano/periódico

11,37

1,42

Por ano/periódico

22,73

0,71

Por ano/periódico

11,36

0,71

Por ano/periódico

28,41

0,14

Por ano/periódico

5,68

III - Participação em projetos de pesquisa e extensão
Projeto de pesquisa (coordenador) aprovado
COM financiamento
16,84
Por projeto/ano
Projeto de pesquisa (coordenador) aprovado
SEM financiamento
8,42
Por projeto/ano
Participação em Projeto de pesquisa e/ou
extensão aprovado COM financiamento
8,42
Por projeto/ano
Participação em Projeto de pesquisa e/ou
extensão aprovado SEM financiamento
6,73
Por projeto/ano
Coordenação de projeto de extensão
FINANCIADO registrados em Pró-reitoria
de extensão ou órgão equivalente
16,84
Por projeto/ano
Coordenação de projetos de extensão NÃO
FINANCIADO registrados em Pró-reitoria
de extensão ou órgão equivalente
8,42
Por projeto/ano
Subcoordenação de projetos de extensão
FINANCIADO registrados em Pró-reitoria
de extensão ou órgão equivalente
12,63
Por projeto/ano
Subcoordenação de projetos de extensão
NÃO FINANCIADO registrados em Próreitoria de extensão ou órgão equivalente
6,31
Por projeto/ano

1.000,00

IV - Atividade de Extensão
Curso ministrados em eventos internacionais 16,45
Curso ministrados em eventos nacionais
13,16
Curso ministrados em eventos locais e
regionais
9,87
Palestra ministrada em eventos
internacionais.
16,45
Palestra ministrada em eventos nacionais
13,16
Palestra ministrada em eventos locais e
regionais
9,87

Por curso
Por curso

1.500,00
263,16
210,53

Por curso

157,89

Por palestra
Por palestra

263,16
210,53

Por palestra

157,89

269,36
134,68
134,68
107,74
134,68
67,34
101,01
50,51

Participação em curso de extensão
Estágio extracurricular

6,58
16,45

Por participação
Por estágio

V – Administração Acadêmica, Experiência Profissional Não Docente (no
mínimo 1 semestre) e Outras Atividades Relevantes na Área de
Conhecimento do Concurso
Trabalhos técnicos e administrativos
Administração Acadêmica (Reitoria, Vicereitoria, Pró-reitoria ou equivalente
35,29
Por ano
Coordenação e chefia de curso
17,65
Por ano
Participação em comissões temporárias
8,82 Por comissão/semestre
Membro de conselho universitário, órgãos
colegiados e comissões
permanentes
8,82
Por ano
Por atividade ou
Experiência Profissional Não Docente
13,24
função/semestre
Participação em Banca de Concursos
Públicos
8,82
Por banca
Assessoria, consultoria, perícia ou auditoria
científica, técnica e/ou
administrativa, certificadas por autoridade
Por atividade ou
competente
4,41
serviço
Organização de eventos
Coordenação em organização de evento
internacional
Coordenação em organização de evento
nacional
Coordenação em organização de evento
regional/local
Participação em comissão organizadora de
evento internacional
Participação em comissão organizadora de
evento nacional
Participação em comissão organizadora de
evento local

105,26
131,58

1.500,00
1.200,00
282,35
141,18
141,18
141,18
211,76
70,59

211,76
300,00

13,89

Por evento

111,10

10,42

Por evento

83,33

6,94

Por evento

55,56

3,47

Por evento

27,78

2,08

Por evento

16,67

0,69

Por evento

5,56

VI - Outras Atividades Relevantes (distinções e prêmios acadêmicos;
especialização e pós-doutorado concluído, aprovação em outros
concursos)
Trabalho científico premiado (internacional) 24,45
Por trabalho
Trabalho científico premiado (nacional)
12,22
Por trabalho
Trabalho científico premiado (regional-local) 6,11
Por trabalho
Prêmio acadêmico
12,22
Por prêmio
Pós-doutorado na área do concurso ou em
área correlata
48,90
Por título
Doutorado concluído em área correlata ao
concurso
85,57
Por título
Mestrado concluído na área do concurso
61,12
Por título
Mestrado concluído em área correlata ao
concurso
48,90
Por título
Especialização na área do concurso, com
carga horária mínima de 360 horas
12,22
Por título
Outra especialização com carga horária
mínima de 360 horas
9,78
Por título

1.000,00
195,60
97,80
48,90
97,80
97,80
171,15
122,25
97,80
36,67
9,78

Curso de aperfeiçoamento
Nota do candidato
(I+II+III+IV+V+VI)/1000

1,22

Por curso

24,45

10,00

“6.3. Ao final de cada uma das provas do concurso, cada membro da Comissão Examinadora
atribuirá ao candidato uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). (...).” (Fragmento retirado do Edital de Condições Gerais).
**Caso nenhum candidato obtenha a pontuação máxima (10,0 pontos), a banca examinadora
poderá, a seu critério, atribuir 10,0 ao candidato de maior pontuação na prova de títulos e
calcular a nota dos demais proporcionalmente a este, utilizando uma regra de três simples.

