
SERVl(:0 PUBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO S U L E  SUDESTE DO PARA 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 

RESOLU(:AO N° 001, de 07 de Fcvcreiro de 2019. 

Regulamenta criterios, atividades. pontuacces e respectivos pesos a 
serem considerados. no lnstituto de Estudos do Xingu, para as provas 
escrita, didatica, de memorial e para julgamento de titulos, nos 
Concursos Publicos para ingresso no Magisterio Superior, em 
adequacao a Resolucao N° 222 do Conselho Superior de Ensino. 
Pesquisa e Extensiio (CO SEPE). da UNIFESSPA. 

A DIRETORA DO INSTITUTO DE ESTUDOS XINGU, no uso das atribuicoes que lhe conferem a 
Portaria O 373/2018 - REITORIA, atendendo ao disposto na Resolucao O 222 de 27 de Setembro de 
20 18  -  CONSEPE e em cumprimento a decisiio da Congregacao do lnstituto de Estudos Xingu. em 
Reuniao Ordiniiria realizada no dia 19  de novembro de 20 18 ,  prornulga a seguinte: 

RESOLU(:AO: 

TiTULO I 

DA ESTRUTURA DOS CONCURSOS 

Art. I 0• Conforme o art.48 da Resolucao N° 222/2018 - CONSEPE. os Concursos Publicos as 
Carreiras do Magisterio de Ensino Superior constarao de 2 (duas) etapas, sendo a Primeira Etapa de 
carater eliminat6rio e classificat6rio e a  Segunda Etapa de carater classificatorio, na seguinte ordem: 

I - Primeira Etapa: 
a) Prova Escrita; 
b) Prova Didatica; 
c) Prova de Memorial; 

II - Segunda Etapa: 
a) J ulgamento de Titulos. 

Art. 2°. A nota final do candidato sera calculada a partir da media aritrnetica ponderada das notas 
da Prirneira e Segunda Etapas, atraves da equacao: (Nota da I a Eta pa) x 0,6 + (Nota da 2' Etapa) x 
0,4. conforme disposto nos Paragrafos 4° e 5°, do Art. 58. da Resolucao n° 222/2018. da Unifesspa. 

TiTULO II 

DA VALORA(:AO DA PROVA ESCRITA 

Art. 3°. A avaliacao da Prova Escrita observara, conforme o artigo 50. § unico. inciso IV. da 
Resolucao N° 222/2018 - CO SEPE os criterios abaixo discrirninados, com a valoracao respectiva. 
conforme descrito no anexo I desta resolucao: 
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I - Forma: introducao, desenvolvimento, conclusiio; 
II  - Conteudo e desenvolvimento do tema: organizacao, coerencia, clareza de ideias, extensao, 
atual izacao e profundidade; 
III - Linguagem: uso adequado da terminologia tecnica, propriedade, clareza, precisao e correcao 

gramatical. 

TiTULO II I  

DA Y ALORA<;:AO DA PROV A DIDA. TICA 

Art. 4°. A prova didatica destina-se a avaliacao do desempenho didatico-pedagogico do candidato 
quanto aos seguintes criterios, definidos no a rt . 5 1 ,  § I  0, da Resolucao N° 222/2018 - CON SEPE 
(conforme descrito no anexo II  desta resolucao): 
I - 0 planejamento, a organizacao e a clareza da aula; 
II - A extensao. atualizacao e profundidade dos conhecimentos do candidato. 

TiTULO IV 

DA Y ALORA<;:AO DA PROV A DE MEMORIAL 

Art. 5°. Na prova de Memorial, a Comissao Examinadora devera avaliar os aspectos constantes do 
an. 56 da Resolucao N° 222/2018 - CONSEPE. com a seguinte valoracao (conforme anexo I l l  desta 
resolucao): 

I - Dorninio dos temas e ideias que tenham dado sustentacao ao Memorial, atentando. de modo 
especial, para a sua pertinencia em relacao a area de conhecimento do Concurso; 
II  - Consistencia teorica, formativa e pratica; 
I l l  -  Extensao e profundidade dos conhecimentos do candidato na area especifica do Concurso; 
IV - Pertinencia. adequacao e atualidade das referencias bibliograficas; 
Y - Dados da carreira do candidato que revelem lideranca acadernica e cientifica; 
YI - Participacao do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensao, bem como em 
atividades de administracao universitaria; 
VII  - Participacao do candidato em outras atividades, individual ou em equipe, relacionada a area 
de conhecimento em exame. 

TiTULO Y 

DO JULGAMENTO DE TiTULOS 
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Art. 6°. 0 Julgarnento de Titulos sera realizado por rneio do exarne do Curriculum Vitae registrado 
na Plataforrna Lanese, quando do seujulgarnento e avaliacao, a Comissao Exarninadora considerara 
e pontuara, desde que devidamente comprovados, os seguintes Grupos de Atividades: 

I - Grupo I: Formacao Academica; 
II - Grupo I I :  Producao Cientifica. Artistica, Tecnica e Cultural; 
1 1 1  - Grupo 1 1 1 :  Atividades didaticas; 
JV - Grupo JV: Atividades Tecnico-Profissionais e Administrativas. 

§ unico: A entrega dos tirulos cornpreendera uma via do Curriculum lattes. acompanhado dos 
documentos comprobat6rios conforrne Anexo JV, tais como certificados. diplomas. entre outros. 
dos ultimos 6 (seis) anos. 

Art. 7°. Os grupos de atividades serilo organizados em dois itens.sendo: 

I - Item A: composto pelo Grupo I, totalizando 7,0 pontos; 
II - Item B: composto pelos grupos II, I l l e  IV, totalizando 3,0 pontos. 

§ unico: Na cornposicao da nota dos itens, cada grupo tera peso I .  

Art. 8°. Para os titulos constantes da Formacao Acadernica sera considerada somente a maior 
titulacao, sendo a pontuacao assim distribuida: 

I . Diploma de titulo exigido como requisito minimo. validado ou revalidado em Instituicao nacional 
credenciada, no valor de 7,0 pontos para doutor e 5,0 pontos para mestre. 

Art. 9°. As atividades do Grupo II, referentes a titulos decorrentes de producao cientifica, artistica, 
tecnica e cultural, sao descritos no Anexo JV. 

§ unico: 0 procedimento para compute deste grupo consiste em somar todos os pontos obtidos de 
cada candidato. Em caso de um ou mais candidatos tiverem nota superior a I 0.0 (dez). o candidato 
com maior pontuacao tera sua nota equivalente a I 0,0 (dez) e os demais teriio suas notas 
proporcionais aquele de maior nota. 

Art. I 0°. As atividades do grupo I l l ,  referentes a titulos decorrentes de atividades didaticas, silo 
descritos no Anexo JV. 

§unico: 0 procedimento para compute deste grupo consiste em somar todos os pontos obtidos de 
cada candidato. Em caso de um ou mais candidatos tiverern nota superior a I 0,0 (dez), o candidato 
com maior pontuacao tera sua nota equivalente a 10,0 (dez) e os dernais terao suas notas 
proporcionais aquele de maior nota. 
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Art.11°. As atividades do grupo IV, referentes a titulos decorrentes de outras atividades tecnico 
profissionais, sao descritos no Anexo IV. 

§unico: 0 procedimento para compute deste grupo consiste em somar todos os pontos obtidos de 
cada candidato. Em caso de um ou rnais candidatos tiverem nota superior a I 0.0 (dez). o candidato 
com maior pontuacao tera sua nota equivalente a I 0,0 (dez) e os demais teriio suas notas 
proporcionais aquele de maior nota. 

Art. I 2°. 0 procedimento para compute dos pontos finais dos candidates, por examinador, consiste 
em sornar a nota do Item A, no valor maximo de 7,0, com a nota do Item B, calculada da seguinte 
forma: 

Nota Item B = (Nota Grupo II + ota Grupo III + ota Grupo IV) x 0.1 

TiTULO VI 

DA A PROV A<;:Ao 

Art. 13°. A pontuacao do candidato em cada prova da prirneira etapa sera a media aritmetica simples 
dos pontos a ele atribuidos por cada um dos examinadores (numa escala de O a I 0), considerada 
uma casa decimal (Art. 58, § I O  da Resolucao N° 222/2018-CONSEPE) . 

§ I O  Sera eliminado na Primeira Etapa do concurso, o candidato que obtiver nota inferior a 5 (cinco) 
em qualquer uma das provas. 

§ 2° A pontuacao minima para aprovacao na Segunda Etapa sera igual ou superior a 7 (sete). 

§ 3° Sera aprovado no Concurso o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 7 (sete), como 
media aritrnetica simples da pontuacao das provas das duas etapas (prova escrita; prova didatica; 
prova pratica, se houver; prova de memorial e julgamento de titulos). 

Art. 14°. Conforme disposto no Art. 62 da Resolucao O 222/2018-CONSEPE, em caso de empate 
a Comissao Examinadora utilizara, sucessivarnente, os seguintes criterios de desempate: 

I - ldade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme Paragrafo Unico do art. 27. da Lei n. 
I 0. 741 ,  de I .  I  0.2003; 
II - Maior media na Prova Didatica; 
I l l  -  Maior media na Prova Escrita; 
IV - Maior media na Prova Pratica, se houver: 
V - Maior media na defesa de Memorial, se houver; 
VI - Maior pontuacao no Julgamento de Titulos; 
V I I  - Maior tempo de rnagisterio no Ensino Superior ou no Ensino Basico, Tecnico e Tecnol6gico; 
V I I  I  -  Persistindo o empate, tera preferencia o candidate com maior idade. 
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TITULO VII 

DAS DISPOSI<;:OES FINAIS 

Art. 15°. Os casos omissos e nao previstos nesta resolucao serao analisados e deliberados pela 
Congregacao do lnstituto de Estudos do Xingu, observada a legislacao vigente. 

Art. 16°. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se todas as 
disposicoes em contrario, em especial as Resolucoes n. 0 I de rnarco de 20 18 .  

Direcao do lnstituto de Estudos do Xingu. 7 de fevereiro de 2019.  

7LT/J;,_ 
Diretora do lnstituto de Estudos do Xingu 

IEX - VNIFESSPA 

Portaria n" 373/2018 - Rcitoria 
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ANEXO I 

Roteiro de apoio para avaliacao da prova ESCRITA do concurso publico para a carreira do magisterto 

superior na classe de professor: � 
tema: , da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para 
(UNIFESSPA), a que se refere o edital NQ: realizada no dia: _ 

CANDIDATO(A): _ 

AVALIADOR(A): _ 

AVAUAtAO 

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS SIM NAO 

INTEGRAL PARCIAL SUPERFICIAL 
0,00 

1,00 0,75 0,50 

I - Forma (2,0) 
01. lnclui os elementos fundamentais de um trabalho de 
natureza academics (intrcducao, desenvolvimento e conclusao)? 
(1,0) 

02. Tais elementos estao devidamente articulados entre si? (1,0) 

II - conteudo e desenvolvimento do tema {6,0) 

03. Aprofunda os aspectos fundamentais do tema? (1,0) 

04. Evidencia conhecimento e aplicacao de bibliografia 
pertinente e atual? (1,0) 

05. Faz ioterpretacoes coerentes e plausiveis das ideias dos 
autores citados? (1,0) 

06. Evidencia concepcoes criticas acerca do tema? (1,0) 

07. O texto elaborado possui clareza de ideias, organizacao e 
coerencla entre elas? (2,0) 
Ill - linguagem: uso adequado da terminologia tecnica, propriedade, clareza, preclsao e correcao 
gramatical (2,0) 
09. Evidencia clareza e fluencia verbal na radacao e rnantern 
correcao gramatical na redacao do texto? (1,0) 

10. Utilizada adequadamente a terminologia pr6pria da 
tematica? (1,0) 

TOTAL 

ESCALA DE CONCEITOS: 
9,0 -10,00 EXC (EXCELENTE) 
7,0 - 8,9 BOM (BOM) 
5,0 - 6,9 REG (REGULAR) 

NOTA: CONCEITO: _ 

0,0 -4,9 INS (INSUFICIENTE) AVALIADOR 
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ANEXO II 

Roteiro de apoio para avallacao da prova DIDATICA do concurso publico para a carreira do rnagisterio 
superior na classe de professor: � 
tern a: � 
(UNIFESSPA), a que se refere o edital NQ: realizada no dia: _ 

CANDIDATO(A): ----------------------------- 

AVALIADOR(A): _ 

AVALIA,AO 

ASPECTOS A SER EM OBSERVADOS SIM NAO 

INTEGRAL PARCIAL SUPERFICIAL 
0,00 

0,50 0,35 0,25 

I - Planejamento, a organiza,ao e a  clareza da aula (7,0) 
01. Aborda os aspectos principais do tema objeto da prova e 
introduz o assunto de forma motivadora? (0,5) 
02. Aprofunda com propriedade cada aspecto do tema, 
mostrando clareza do conhecimento te6rico utilizado? (1,0) 
03. Mantern consistencla te6rica e logicidade na expressao 
das ideias abordando e problematizando o tema no nivel de 
complexidade adequado? (0,5) 
04. Apresenta conclusao retomando aspectos relevantes e 
fundamentais do tema? (1,0) 
05. Articula o conteudo da aula ao debate sobre ternaticas 
gerais nas qua is este conteudo se insere? (1,0) 
06. 0 piano de aula apresenta objetivos, conteudos, 

procedimentos, avaliacao e referencias pertinentes 
expressos de modo claro, preciso e adequado? (1,0) 
07. Usa o(s) recurso(s) pedag6gico(s) de modo a facilitar a 
cornunlcacao? (0,5) 

08. Obedeceu os limites de tempo estabelecido para aula 
didatica? (0,5) 

09. Adota um modo apropriado de ritmo, tom, altura e 
diccao, apresentando fluencia verbal e linguagem 
adequada? (1,0) 
II - Extensao, atuallzacao e profundidade dos conhecimentos dos candidatos {3,0) 

10. As referencias utilizadas sao pertinentes? (0,5) 
11. Evidencia conhecimento do referencial te6rico utilizado? 
(1,0) 
12. lnterpreta com coerencia e consistencia as ideias dos 
autores mencionados? (0,5) 

da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para 



SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SULE SUDESTE DO PARA 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 

13. Evidencia reflexao critica na abordagem do tema? {0,5) 

14. Relaciona concepcoes e ideias com o contexto regional 

cu com o perfil do curse? (0,5) 

TOTAL 

ESCALA DE CONCEITOS 

9,0-10,00 EXC (EXCELENTE) NOTA: CONCEITO: 
7,0-8,9 BOM (BOM) 

5,0-6,9 REG (REGULAR) 

0,0-4,9 INS {INSUFICIENTE) AVALIADOR 
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ANEXO Ill 

Roteiro de apoio para avaliacao da prova de MEMORIAL do concurso publico para a carreira do rnagisterio 

superior na classe de professor: � 

tern a: � da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para 

(UNIFESSPA), a que se refere o edital NQ: realizada no dia: _ 

CANDIDATO(A): _ 

AVALIADOR(A): ----------------------------- 

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS NAO 

0% 

I. Dominic dos temas e ideias que tenham dado sustentacao ao Memorial, de modo especial, para sua 
pertinencia em relacao a area de conhecimento do concurso e do perfil do curse (2,0); 

I I. Consistencia te6rica, formativa e pratica: 
- o texto configura-se como um relate hist6rico e reflexive, acerca dos eventos que constituiram a 
trajet6ria academico-profissional do candidate e fornecendo uma inforrnacao completa e precisa do 
itinerario percorrido (1,0); 

- articula a trajet6ria descrita para justificar a sua possfvel atuacao e os atuais investimentos em ensino, 

pesquisa e extensao na lnstituicao (1,0); 

- esclarece OS posicionamentos te6ricos OU praticos assumidos em cada eta pa de sua 
forrnacao/atuacao (1,0); 

I l l .  Extensao e profundidade dos conhecimentos do candidate na area especffica do concurso: 
- apresenta novas enfoques, contribuindo para consolidacao e desenvolvimento da area (1,0); 
- demonstra s61ido conhecimento dos conteudos da disciplina/area do concurso (1,0). 

IV. Pertinencia, adequacao e atualidade das referencias bibliograficas (0,5); 

V. Dados da carreira do candidate que revelem lideranca academica e cientifica (1,0); 

VI. Participacao do candidate em programa de ensino, pesquisa e extensao, bem coma em atividades 
de adrninistracao universitaria (2,0) (vira 1,0); 

VII. Particlpacao do candidate em outras atividades individuais au em equipe, relacionadas a area de 
conhecimento em exame (0,5). 

TOTAL 

ESCALA DE CONCEITOS 
9,0 -10,00 EXC (EXCELENTE) NOTA: CONCEITO: 

7,0-8,9 BOM (BOM) 

5,0-6,9 REG (REGULAR) 

0,0-4,9 INS ( INSUF IC IENTE) AVALIADOR 
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ANEXO IV 

Roteiro de apoio para avallacao da prova de TITULOS do concurso publico para a carreira do rnagisterio 

superior na classe de professor: � 

tern a: � da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para 

(UNIFESSPA), a que se refere o edital N2: realizada no dia: _ 

CANDIDATO(A): _ 

AVALIADOR(A): ---------------------------- 

ITEM DESCRl�AO COMPROVA�AO PONTUA�AO PONTUA�AO 
INDIVIDUAL MAXIMA 

Trabalhos que representem 

contribuicoes cientfficas originais ou 

revisOes da literatura cientifica 

publicados sob a forma de livros 2,0 (par livro) 

indexados, na qualidade de unico 

autor, coautor, unico editor, coeditor, 

unico organizador ou coorganizador. 

Trabalhos que representem 

contribulcoes cientfficas originais ou 

revis5es de literatura cientifica 1,0 (par 

publicados sob a forma de capitulos capitulo) 

de livros indexados, na qualidade de 
unico autor ou coautor 

Patente licenciada 
2,0 (par 
patente) 

Grupo II Patente registrada 
1,0 (par 
patente) 

QUAUS: Al, A2, 

Trabalhos que representem 
Bl e 82 (2,0 por 

contribulcoes cientfficas originals au 
artigo); 83, 84 e 

revis6es de literatura cientifica 
BS (1,5 pontos 

publicados sob a forma de artigos 
por artigo); C 

plenos em peri6dicos, na qualidade de 
(1,0 por artigo), 

unico autor cu coautor. 
e; sem QUALIS 

(0,5 pontos par 
artigo) 

Trabalhos que representem 

contribuicoes cientificas originais ou 

revtsoes de literatura cientffica 
1,5 (por artigo) 

publicados sob a form a de 

cornunlcacces curtas em peri6dicos 

indexados e de corpo editorial, na 
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qualidade de unico autor ou coautor 

lnternacionais 

Trabalhos completos publicados em 
(1,5 por 

anais de congresses 
publicacao) e 
nacionais (1,0 

por publica,ao) 

lnternacionais 

(0,7 por 

Resumes publicados em anais de 
publicacao) e 
nacionais (0,5 

congresses 
por pvblicacao) 

e regionais (0,2 
por pobllcacao) 

Trabalhos devidamente autenticados 

apresentados em congresses, 

semlnarios, conferencias e outras 0,2 (ponto por 

reuni6es semelhantes, sob forma de comurucacao) 

comunlcacao oral, na qualidade de 
unico autor cu coautor 

Partictpacao em bancas defesa de 
1,0 (por banca) 

mestrado au doutorado 

Participacao em bancas de defesa de 
0,5 (por banca) 

graduacac e/ou especlanzacao 

Exercicio do rnagisterio em nfvel 
Titulo de Doutorado 

2,5 (por 
superior coma professor de disciplina semestre) 

da area objeto do concurso na 
Titulo de Mestrado 

2,25 (por 
UNIFESSPA, au em outras instltulcces semestre) 

de nivel superior, devidamente 
Titulo de Gradua,ao 

2,0 (por 
autorizadas OU reconhecidas: com semestre 

titulo de doutorado; mestrado; 

graduacao e como monitor de ensino 
Monitor de Ensino 

1,75 pontos 
superior. 

Superior 

Titulo de Doutorado 
2,25 (por 

semestre) 

Atividade didatica de nivel superior 
Titulo de Mestrado 

2,0 (por 
como professor de disciplina de area semestre) 

Grupo Ill 
afim a area de conhecimento objeto de 

Titulo de Graduacao 
1,75 (por 

concurso semestre) 

Monitor de Ensino 1,5 (por 
Superior semestre) 

Atividades didaticas de nivel superior, 

concluidas ou em andamento, como 1,0 (por tese) 

orientador de tese de doutoramento. 

Atividades didaticas de nivel superior, 

concluidas cu em andamento, come 0, 7 (por 

orientador de dissertacao de disserta,ao) 
mestrado. 

Atividades didaticas de nivel superior, 

concluidas au em andamento, como 0.4 [por 

orientador de trabalho de conclusao trabalho) 

de curse. 

Atividades didaticas de nivel superior, 0,4 (por aluno) 
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concluidas ou em andamento, coma 

orientador de aluno de iniciai;ao 

cientifica, inicia<;ao a extensao OU 

monitor. 

Orientacao de outros trabalhos 
1,0 (por 

concluidos de pesquisa ou extensso 
trabalho) 

em nivel de doutorado. 

ortentacao de outros trabalhos 
o, 7 (por 

concluidos de pesquisa cu extensao 
trabalho) 

em nivel de mestrado. 

onentacao de outros trabalhos 

concluidos de pesquisa au extensao 0,4 (por 

em nivel de trabalho de conclusao de trabalho) 

curses de graduacso. 

Ortentacao de outros trabalhos 

concluidos de pesquisa au extensao 0,4 (por 

em nivel de iniciai;ao cientifica, trabalho) 

iniciai;ao a extensao e monitoria. 

Oesempenho de cargo de dire,ao ou 

chefia, em cujo exercicio inclua a 
1,0 (por 

supervisao de atividade de ensino na 
semestre) 

area de conhecimento objeto do 
concurso. 

Desempenho de cargo de direi;ao au 

chefia, em cujo exercicio inclua a 
0,7 (por 

supervisao de atividade de ensino em 
semestre) 

area relacionada ao objeto do 
concurso. 

Exercicio de cargo, funcao ou atividade 

profissional na area do conhecimento 

objeto do concurso: cargo ou fun�ao 1,0 (por 

academica que nao tiverem side semestre) 

pontuados coma 
atividades didaticas. 

Exercicio de cargo, funcao ou atividade 

profissional na area do conhecimento 

objeto do concurso: cargo ou funcao 
fora da academia, em instituicoes de 

ensino, industrias, empresas, 

Grupo IV laborat6rios de pesquisa, agendas 1,0 (por 
governamentais e similares, nao sendo semestre) 
aceita a simples lnscrtcao em orgaos de 

classe coma demonstracac de 

atividade 
profissional, uma vez que est a 

lnscrtcao constitua condi�ao para 
exercicio profissional 

Titulos conferidos por entidades 

publicas e privadas, nacionais, 

estrangeiras e internacionais, bem 1,0 [per titulo) 

coma filia�ao a entidades cientificas 

de qualquer origem, que importem no 
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reconhecimento da capacidade 

profissional do candidato na area de 
conhecimento objeto do concurso. 

Outros titulos conferidos ao candidate 

que demonstrem sua atuacao 

profissional em outras areas do 1,0 (por titulo) 

conhecimento e na comunidade a que 
pertence. 

Aprovacao em concurso publico para 

o magisterio superior sendo na area 1,0 

do concurso: adjunto. 

Aprova�ao em concurso publico para 

o magisterio superior sendo na area 0,7 

do concurso: assistente. 
Aprovacao em concurso publico para 
o magisterio superior sendo na area 0,3 

do concurso: auxiiiar, 

Aprovacao em concurso publico para 
o rnagisterio superior sendo na area 0,7 

do correlata: adj unto. 

Aprovacao em concurso publico para 
o magisteric superior sendo na area 0,4 

do correlata: assistente. 

Aprovacao em concurso publico para 

o magisterio superior sendo na area 0,1 
do correlata: auxiliar. 

Particlpacao em bancas de concurso. 0,5 (por banca) 


