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CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO 

NORMAS COMPLEMENTARES 

 

EDITAL Nº. 54/2017 – Publicado no DOU em 02/10/2017 

 

O Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias da Regional Jataí da Universidade 

Federal de Goiás aprovou as seguintes normas complementares ao Concurso Público de Provas e Títulos 

para o Cargo de Professor no primeiro nível de vencimento da Classe A, de que trata o Edital 54/2017/UFG, 

publicado no Diário Oficial da União em 02/10/2017, seção 3, página 84 a 87, de acordo com a Resolução 

Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº. 02/2013 e condições do edital: 

 

I – DO CONCURSO: 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Ciências Florestais. 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma). 

REGIME DE TRABALHO: Dedicação Exclusiva (DE). 

FORMAÇÃO EXIGIDA: Graduação em Engenharia Florestal ou Tecnologia em Sivicultura com 

Doutorado em Engenharia Florestal ou Ciência Florestal ou Ciências 

Florestais ou Recursos Florestais ou Ciências de Florestas Tropicais ou 

Ciências Ambientais e Florestais. 

ÁREA DE ATUAÇÃO:  Ciências Florestais. 

 

II – DA INSCRIÇÃO: 
 

Pelo sítio da UFG na Internet (www.ufg.br), por meio de preenchimento de formulário eletrônico, cuja 

cópia em papel deverá ser assinada e entregue durante o ato de instalação do concurso, e emissão de guia de 

recolhimento única (GRU), a ser paga dentro do período de inscrição. 

A cópia digital da GRU e seu comprovante de pagamento deverão ser anexados à inscrição do 

candidato no sítio da UFG (www.ufg.br) até a data prevista para o encerramento das inscrições e os originais 

deverão ser entregues no ato de instalação do concurso. 

Período de inscrição: 05/10/2017 a 01/11/2017. 

 

III – DAS PROVAS: 
 

Considerando-se o que dispõe o Art. 5° da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº. 02/2013, o 

Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias da Regional Jataí - UFG estabelece para 

este concurso que: 

a) No que se refere ao inciso I do Art.18º: prova escrita. 

b) Lista de pontos para as provas escrita e didática: 

1. Ecologia de populações e comunidades; 

2. Dinâmica de paisagens; 

3. Fatores bióticos e abióticos que afetam o ecossistema florestal; 

4. Sucessão florestal e dinâmica de clareiras; 

5. Manejo de bacias hidrográficas; 

6. Educação e interpretação ambiental; 
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7. Elaboração de projeto de pesquisa; 

8. Estudo da formulação e planejamento de projetos florestais; 

9. Geoprocessamento aplicado às ciências florestais; 

10. Perspectivas e inovações do setor florestal brasileiro. 

 

c) O sorteio do ponto para a prova escrita será realizado imediatamente após o encerramento da instalação do 

concurso. 

d) A prova escrita iniciará imediatamente após o sorteio do ponto, com duração máxima de 4 (quatro) horas. 

e) A prova escrita será discursiva, manuscrita e à tinta e sem nenhum tipo de consulta. 

f) A prova escrita será avaliada de acordo com os critérios abaixo: 

 

Critério Limite de pontos 

1 - Conteúdo aderente ao tema 20 

2 - Contextualização do tema 10 

3 - Estrutura do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão) 20 

4 - Domínio do conteúdo (quantidade, qualidade e atualidade das informações) 30 

5 - Linguagem adequada, clara e observância de regras gramaticais 10 

6 - Capacidade analítica 10 

Total 100 

 

g) A prova didática terá duração mínima de 40 (quarenta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos. 

O sorteio do ponto da prova didática será realizado após o encerramento da prova escrita. Após o sorteio do 

ponto, os candidatos terão 24 horas até o início da prova didática. A prova didática será realizada em tantas 

sessões públicas quantos forem os candidatos, vedada a presença dos demais candidatos. 

 

h) A ordem de apresentação dos candidatos será estabelecida mediante sorteio realizado no horário previsto 

para o início desta prova. Caso a quantidade de candidatos obrigue a realização da prova em mais de um 

dia, será feito sorteio dos grupos de candidatos a realizarem provas em um mesmo dia. O sorteio do ponto 

para cada grupo de candidatos incluirá todos os pontos, exceto o ponto sorteado para a prova escrita. 

 

i) A comissão organizadora providenciará projetor de slides (data show), giz ou pincel para quadro branco e 

apagador. O candidato que for fazer uso do projetor de slides deverá providenciar o computador/notebook. 

A comissão organizadora não se responsabilizará por falta de energia e problemas de compatibilidade entre 

os equipamentos eletrônicos que possam ocorrer no momento da apresentação. Sendo assim, o candidato 

deverá estar preparado para apresentar a prova didática com os recursos disponíveis no seu horário 

determinado por sorteio. Se for de interesse do candidato, o mesmo poderá fazer uso de projetor de slides 

(datashow) e/ou projetor de transparência próprio. 

 

j) No início da prova didática, os candidatos deverão entregar 03 (três) cópias do plano de aula para a Banca 

Examinadora. 

 

k) A prova didática será avaliada de acordo com os critérios abaixo: 
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Critério Limite de pontos 

Plano de Aula 10 

Título (coerência do título com o tema sorteado) 1,5 

Objetivos 1,5 

Conteúdo 2,0 

Sequência lógica do conteúdo 3,0 

Referências 1,0 

Qualidade das referências 1,0 

Apresentação Oral 40 

Clareza e objetividade 10 

Uso da linguagem gramaticalmente correta 5 

Uso de linguagem científica 5 

Domínio e segurança na exposição 5 

Adequação ao tempo definido no edital 15 

Conteúdo 40 

Adequação dos objetivos ao tema 5 

Contextualização do tema (explicitação da relevância do tema proposto) 5 

Apresentação sequencial do conteúdo (introdução, desenvolvimento e 

conclusão) 
10 

Exatidão do conteúdo apresentado 5 

Distribuição adequada do tempo por objetivos 10 

Cumprimento dos objetivos 5 

Uso de Recursos Instrucionais 10 

Adequação e pertinência dos recursos 3 

Qualidade da utilização do recurso escolhido (clareza, estética, observação de 

normas de quadros, gráficos e tabelas) 
7 

Total 100 

 

l) O memorial deverá ser entregue impresso no ato da instalação do concurso. 

 

m) O memorial será defendido oralmente em sessão pública, vedada a participação dos demais candidatos. 

Cada candidato terá até 20 (vinte) minutos para defesa oral do memorial. 

 

n) A ordem de apresentação dos candidatos será estabelecida mediante sorteio realizado no horário previsto 

para o início das defesas de memorial, podendo essa apresentação dar-se em mais de um dia se a banca 

examinadora julgar necessário.  

 

o) O memorial será avaliado considerando os objetivos estabelecidos no artigo 26, parágrafo único e incisos 

da Resolução Conjunta – CONSUNI/CEPEC Nº 02/2013, além dos aspectos descritos no Artigo 28 da 

mesma resolução. 

 

p) Para a atribuição de pontos na prova de títulos, o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial Ciências 

Agrárias aprovou atribuir, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato, nos últimos cinco 

anos, a pontuação de acordo com a tabela anexa à resolução CONSUNI/CEPEC Nº 02/2013. Os pesos para 

o cálculo da Nota de Títulos, atendendo o inciso VII do artigo 25 da resolução CONSUNI/CEPEC Nº. 

02/2013 são os seguintes: 
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Atividade Peso 

I - Atividades de Ensino 4 

II - Produção Intelectual 2 

III - Atividade de Pesquisa e Extensão 1 

IV - Atividade de Qualificação 1 

V - Atividade Administrativas e de Representação 2 

 

q) A banca atribuirá uma única Nota de Títulos para cada candidato.  

r) O Curriculum Vitae deverá ser apresentado conforme Plataforma Lattes (modelo completo CNPq). O 

Curriculum Vitae deverá ter seus itens numerados à caneta (números arábicos) na frente de cada item. Os 

certificados deverão apresentar essa mesma numeração, também escrita à caneta, de maneira a auxiliar na 

localização/identificação dos comprovantes de cada item pontuados na prova de Títulos.  

 

IV – DA INSTALAÇÃO DO CONCURSO: 
 

A Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias da Regional Jataí - UFG disponibilizará no sítio 

da UFG na Internet (www.ufg.br), com pelo menos dez dias de antecedência, a data, local e horário de início 

e fim da instalação do concurso. 

 

V– DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

O concurso realizar-se-á em conformidade com as disposições contidas na Resolução Conjunta 

CONSUNI/CEPEC Nº. 02/2013, que regulamenta o ingresso para carreira de Magistério Superior na 

Universidade Federal de Goiás.  

 

 

Jataí, 04 de outubro de 2017. 

 

 

 

Prof. Dr. Américo Nunes da Silveira Neto 

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias  

Regional Jataí - UFG 


