A Pró-Reitoria de Graduação1, retifica o Edital 056/2019, conforme segue:
I) ONDE SE LÊ:
2º Fase: Prova Didática
I - Na prova didática, o (a) candidato (a) será avaliado (a) quanto ao conhecimento teórico
e a capacidade de comunicação e de organização do pensamento, bem como quanto ao
planejamento e apresentação da aula;
II - A prova didática compreenderá uma exposição, com duração de no mínimo 20 (vinte) e
no máximo 30 (trinta) minutos, e outra parte arguitiva, caso em que cada membro da banca
examinadora poderá solicitar esclarecimentos relacionados com o conteúdo exposto, pelo prazo
de 10 (dez) minutos;
III- A prova didática limitar-se-á à pontuação mínima de 0 (zero) e máxima de 100 (cem);
IV – os pontos da prova didática serão publicados conforme data determinada no
cronograma (Anexo IV);
V - O ponto da prova e ordem das apresentações ocorrerá por sorteio no Câmpus Posse e
serão publicados conforme data determinada no cronograma (Anexo IV);
VI - Será vedado ao candidato assistir à prova didática de qualquer outro candidato,
concorrente ou não;
VII - A instituição disponibilizará de Datashow e quadro para a aula-teste. Ficam permitidos,
exclusivamente, para a realização da prova didática, desde que sejam providenciados pelo próprio
candidato, o uso dos seguintes aparelhos eletrônicos:
a) notebook;
b) pendrive e/ou CD-ROM;
c) outros equipamentos relacionados ao ensino prático tecnológico.
VIII - Qualquer outro recurso didático ficará sob a responsabilidade do candidato;
IX - Não será disponibilizado tempo adicional para a instalação de aparelhos eletrônicos;
X - Iniciada a prova didática, não será permitida a entrada do público;
XI - O candidato deverá entregar 3 (três) cópias do seu plano de aula à banca
examinadora no início da apresentação de sua prova didática;
XII - Durante a parte expositiva, o candidato não poderá ser interrompido sob qualquer
forma ou pretexto;
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XIII - A avaliação da prova didática de cada candidato observará os critérios estabelecidos
a seguir (Anexo V):
a) Plano de aula:


Coerência e adequação do plano com o tema sorteado



Objetivos



Conteúdo programático



Procedimentos didáticos



Critérios de avaliação



Referências bibliográficas



Clareza e objetividade



Uso da linguagem (gramatical e científica)



Domínio e segurança na exposição



Adequação ao tempo

b) Apresentação Oral:


Clareza e objetividade



Uso da linguagem (gramatical e científica)



Domínio e segurança na exposição



Adequação ao tempo

c) Desenvolvimento do Conteúdo:


Adequação ao plano de aula



Contextualização



Desenvolvimento



Nível de aprofundamento



Cumprimento dos objetivos

d) Uso dos Recursos


Adequação e pertinência do(s) recurso(s)



Uso adequado do(s) recurso(s)
XIV – O local e horário da prova didática estará disponível no site da UEG conforme o

cronograma (Anexo IV).
II) LEIA SE:
2º Fase: Prova Didática

I - Na prova didática, o (a) candidato (a) será avaliado (a) quanto ao conhecimento teórico
e a capacidade de comunicação e de organização do pensamento, bem como quanto ao
planejamento e apresentação da aula;
II - A prova didática compreenderá uma exposição, com duração de no mínimo 20 (vinte) e
no máximo 30 (trinta) minutos, e outra parte arguitiva, caso em que cada membro da banca
examinadora poderá solicitar esclarecimentos relacionados com o conteúdo exposto, pelo prazo
de 10 (dez) minutos;
III- A prova didática limitar-se-á à pontuação mínima de 0 (zero) e máxima de 100 (cem);
IV – os pontos da prova didática serão publicados conforme data determinada no
cronograma (Anexo IV);
V - O ponto da prova e ordem das apresentações ocorrerá por sorteio no Câmpus Posse e
serão publicados conforme data determinada no cronograma (Anexo IV);
VI- Se o candidato se inscrever em mais de uma vaga, será necessário ser avaliado
em todas as disciplinas nas quais se inscrever;
VII - Será vedado ao candidato assistir à prova didática de qualquer outro candidato,
concorrente ou não;
VIII - A instituição disponibilizará de Datashow e quadro para a aula-teste. Ficam
permitidos, exclusivamente, para a realização da prova didática, desde que sejam providenciados
pelo próprio candidato, o uso dos seguintes aparelhos eletrônicos:
d) notebook;
e) pendrive e/ou CD-ROM;
f) outros equipamentos relacionados ao ensino prático tecnológico.
IX - Qualquer outro recurso didático ficará sob a responsabilidade do candidato;
X - Não será disponibilizado tempo adicional para a instalação de aparelhos eletrônicos;
XI - Iniciada a prova didática, não será permitida a entrada do público;
XII - O candidato deverá entregar 3 (três) cópias do seu plano de aula à banca
examinadora no início da apresentação de sua prova didática;
XIII - Durante a parte expositiva, o candidato não poderá ser interrompido sob qualquer
forma ou pretexto;
XIV - A avaliação da prova didática de cada candidato observará os critérios estabelecidos
a seguir (Anexo V):
a) Plano de aula:


Coerência e adequação do plano com o tema sorteado



Objetivos



Conteúdo programático



Procedimentos didáticos



Critérios de avaliação



Referências bibliográficas



Clareza e objetividade



Uso da linguagem (gramatical e científica)



Domínio e segurança na exposição



Adequação ao tempo

b) Apresentação Oral:


Clareza e objetividade



Uso da linguagem (gramatical e científica)



Domínio e segurança na exposição



Adequação ao tempo

c) Desenvolvimento do Conteúdo:


Adequação ao plano de aula



Contextualização



Desenvolvimento



Nível de aprofundamento



Cumprimento dos objetivos

d) Uso dos Recursos


Adequação e pertinência do(s) recurso(s)



Uso adequado do(s) recurso(s)
XV – O local e horário da prova didática estará disponível no site da UEG conforme o

cronograma (Anexo IV).

I) ONDE SE LÊ:
ANEXO IV - CRONOGRAMA

Data

Atividade

Local

14/03/2019

Publicação do Edital de Abertura

www.ueg.br

14/03/2019 a 19/03/2019

Período de inscrição e envio de
documentação

E-mail: bacharelados.prg@ueg.br

20/03/2019

Publicação do Resultado das Inscrições www.ueg.br

20/03/2019

Publicação dos pontos da prova
didática

www.ueg.br

20/03/2019 a 21/03/2019

Interposição de recursos sobre o
Resultado das Inscrições

E-mail: bacharelados.prg@ueg.br

22/03/2019

Publicação de recursos interpostos
sobre o Resultado das Inscrições

www.ueg.br

22/03/2019

Sorteio do ponto e ordem de
apresentação

Câmpus Posse

28/03/2019

Prova Didática/Arguição

Câmpus Posse

29/03/2019

Publicação do resultado preliminar da
Avaliação de Currículo e da Prova
Didática.

www.ueg.br

29/03/2019 a 30/03/2019

Interposição de recursos sobre o
resultado preliminar (anexo VII)

E-mail: bacharelados.prg@ueg.br

01/04/2019

Publicação da decisão de recursos
interpostos sobre o
resultado preliminar

www.ueg.br

02/04/2019

Publicação do resultado final

www.ueg.br

02/04/2019

Homologação do resultado final

www.ueg.br

1º semestre 2019

Convocação para contratação

www.ueg.br

II) LEIA SE:
ANEXO IV - CRONOGRAMA
Data

Atividade

Local

14/03/2019

Publicação do Edital de Abertura

www.ueg.br

14/03/2019 a 22/03/2019

Período de inscrição e envio de
documentação

E-mail: bacharelados.prg@ueg.br

25/03/2019

Publicação
Inscrições

das

www.ueg.br

25/03/2019

Publicação dos pontos, local da prova
didática, horário de sorteio dos pontos
e ordem de apresentação

www.ueg.br

25/03/2019 a 26/03/2019

Interposição de recursos sobre o
Resultado das Inscrições
Publicação de recursos interpostos
sobre o Resultado das Inscrições

E-mail: bacharelados.prg@ueg.br

27/03/2019

Sorteio do ponto e ordem
apresentação da prova didática

Câmpus Posse

01/04/2019

Prova Didática/Arguição

Câmpus Posse

02/04/2019

Publicação do resultado preliminar da
Avaliação de Currículo e da Prova
Didática.
Interposição de recursos sobre o
resultado preliminar (anexo VII)

www.ueg.br

04/04/2019

Publicação da decisão de recursos
interpostos
sobre
o
resultado
preliminar

www.ueg.br

05/04/2019
05/04/2019

Publicação do resultado final
Homologação do resultado final

www.ueg.br
www.ueg.br

1º semestre 2019

Convocação para contratação

www.ueg.br

27/03/2019

02/04/2019 a 03/04/2019

do

Resultado

de

www.ueg.br

E-mail: bacharelados.prg@ueg.br

