
EDITAL Nº 034/2009

O  Prof.  Antonio  Alpendre  da  Silva,  Diretor  da  Faculdade  Estadual  de  Filosofia, 
Ciências e Letras de Paranaguá, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando:

- a Lei Estadual nº 11.713/97, de 7 de maio de 1997;
- a Lei Estadual nº 14825/05, de 12 de setembro de 2005;
- o Decreto Estadual nº 5.722/05, de 24 de novembro de 2005;
- o Ofício nº 0177/09-GS/SETI, de 11 de fevereiro de 2009, e Protocolo n° 9.372.945-5;
-  a Resolução nº 001/06-FAFIPAR, de 08 de fevereiro de 2006, que aprova o Regulamento dos 

Processos Seletivos para Docentes da FAFIPAR, 
- e as disposições contidas no presente Edital,  para os Departamentos e regimes de trabalho 

constantes  nos  quadros  anexos,  em  atividades  a  serem  exercidas  nos  horários  diurno  e 
noturno,  de  acordo  com  as  determinações  e  necessidades  da  Instituição  nos  termos  da 
legislação em vigor.

TORNA PÚBLICO:

1. Estarão abertas, no período de 20 de maio a 15 de junho de 2009 (via Correio - Sedex) e de 20 
de maio a 17 de junho (Secretaria da FAFIPAR), de 2ª a 6ª feira, das 14:00 às 21:00 horas, as 
inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas da carreira 
docente do Magistério do Ensino Superior da FAFIPAR, para as disciplinas/áreas constantes no 
Anexo I deste Edital. 

2. A prova escrita, eliminatória, será realizada no dia 29 de junho, às 8:30 horas, nas dependências 
desta Instituição. A prova didática será realizada a partir do dia 30 de junho de 2009, em horário a 
ser publicado através de edital próprio.

3. O vencimento, conforme o enquadramento para o regime de trabalho, é de:

CLASSE / NÍVEL A 40 horas ADICIONAL DE TITULAÇÃO 

ASSISTENTE R$ 1.754,88 45% = MESTRADO 
ADJUNTO R$ 2.205,24 75% = DOUTORADO 

* Valores referentes a abril de 2009

DAS INSCRIÇÕES:

4   No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia do documento oficial de identidade, que comprove nacionalidade brasileira, ou no 

caso de estrangeiro, fotocópia do visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 
atividade remunerada;

b) Fotocópia  do  Diploma  de  graduação  e  do  histórico  escolar  correspondente.  No  caso  do 
candidato, no momento da inscrição, não disponha do Diploma de graduação devidamente 
registrado, a sua inscrição será aceita mediante apresentação  de certificado de conclusão, para 
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fins de análise prévia, de acordo com o Art. 5º - § 1º do Regulamento dos Processos Seletivos 
para Docentes da FAFIPAR, acompanhado do histórico escolar correspondente;

c) Fotocópia  do  Diploma  de  Mestrado  ou  Doutorado e  do  histórico  escolar  correspondente, 
conforme  requisito  mínimo  exigido  no  Anexo  I  deste  Edital.  O  Diploma  do  Curso  de 
Mestrado ou Doutorado poderá ser substituído por certificado de conclusão com comprovante 
de defesa com aprovação de dissertação ou tese, conforme Art 5º - § 2º do Regulamento dos 
Processos Seletivos para Docentes da FAFIPAR e deverá estar  acompanhado do histórico 
escolar correspondente;

d) Curriculum vitae – Plataforma Lattes e documentos comprobatórios para exame de títulos  
organizados na ordem estabelecida pelo currículo;

e)     Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta 
reais), através de depósito bancário na Caixa Econômica Federal – Banco 104 – Operação 006 
-   agência  0398-4  -  conta  corrente  116-8,  em nome  da  Faculdade  Estadual  de  Filosofia, 
Ciências e Letras de Paranaguá;

f)    Declaração de que se submete a todas as condições do Regulamento e deste Edital;
g) As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por intermédio de procurador ou via correio, 

sendo a correspondência através de SEDEX. 
h) Declaração de que se submete a todas as condições do Regulamento e deste Edital;

4.1 A experiência profissional,  quando exigida como requisito,  deverá ser  comprovada através de 
registro em carteira de trabalho (neste caso o candidato deverá providenciar cópia das páginas com 
foto  e  qualificação  civil  e  cópia(s)  da(s)  página(s)  com o(s)  registro(s))  e/ou  declarações  de 
pessoas jurídicas ou de órgãos públicos.

5  Ao candidato estrangeiro,  depois  de  cumpridas  as  demais  exigências  deste  Edital,  é  permitido 
inscrição no Concurso Público mediante a apresentação de visto temporário, nos termos da Lei 
Federal nº 6814/80, art. 13, inciso V e art. 15, ou mediante a apresentação de visto permanente.

5.1 Na hipótese de candidato estrangeiro não portador de visto permanente no ato da inscrição, é-lhe 
concedida  inscrição  condicional,  para  que  providencie,  no  transcorrer  do  concurso  público,  e 
apresente na data da admissão o visto permanente, sob pena da perda da vaga para o candidato 
classificado seguinte. 

6.  Os títulos de pós-graduação “stricto sensu” deverão ser reconhecidos pela CAPES/MEC.

7.   Os  documentos  obtidos  no  exterior  somente  serão  aceitos  se  revalidados  pelo  Ministério  da 
Educação  ou  Instituições  de  Ensino  Superior  Oficial  e  acompanhados  de  tradução  pública 
juramentada.

8.  Em nenhuma hipótese  será  admitida  a  juntada de documentos  citados  no item 4 e 4.1  após o 
encerramento do prazo de inscrições.

9. A documentação será analisada pela Comissão de Processo Seletivo Docente, que publicará o Edital 
de homologação das inscrições no dia 19 de junho de 2009 no âmbito da FAFIPAR.

10.  O Edital  com a Banca Examinadora  será publicado no Diário Oficial  do Estado do Paraná – 
Suplemento de Concursos Públicos no dia 22 de junho de 2009.

11.  Os  recursos  contra  a  não  homologação  de  inscrições  terão  efeito  suspensivo,  devendo  ser 
interposto  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  contados  da  data  de  publicação  do  Edital  de 
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homologação nas dependências da FAFIPAR e serão julgados pela CPSD, num prazo máximo de 24 
horas, de cuja decisão não caberá pedido de reconsideração.

12.  A não homologação da inscrição não implicará por parte da Faculdade na devolução da taxa 
recolhida.

13. Somente poderão submeter-se às provas os candidatos cujas inscrições tiverem sido homologadas 
e que estiverem portando documentos de identidade oficial.

DAS PROVAS

14. O Concurso Público constará de:
a) prova escrita, com caráter eliminatório;
b) prova didática com arguição;
c) avaliação de curriculum vitae.

15. Será eliminado do Concurso o candidato que não obtiver, na prova escrita, nota igual ou superior a 
7,0 (sete vírgula zero).

16. A prova escrita, de caráter eliminatório, terá duração de 4 (quatro) horas, será única para todos os 
candidatos  da  área  de  conhecimento  objeto  do  Concurso,  e  versará  sobre  item do  programa 
sorteado publicamente pela banca examinadora, no momento de sua realização.

16.1 Após o sorteio do ponto da prova escrita, os candidatos terão um tempo de até trinta minutos para 
consulta livre no local.

16.2 As anotações da consulta livre não poderão ser utilizadas durante a elaboração da prova, nem o 
material utilizado para a consulta.

16.3 A prova escrita tem a duração máxima de quatro horas, incluído o tempo usado pelo candidato 
para consulta livre.

16.4 A prova escrita deverá ter leitura pública pelo candidato no período subsequente à realização da 
prova escrita.

17  O item sorteado na prova escrita será automaticamente excluído da prova didática.

18.  Imediatamente após a leitura pública da prova escrita será feito o sorteio da prova didática.
18.1. A prova didática terá a duração de 50 minutos para exposição e versará sobre item do programa, 

sorteado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas de sua realização.
18.2 Para a realização da prova didática o candidato deverá apresentar à Banca Examinadora 03 (três) 

cópias do Plano de Aula, como parte do processo avaliativo da prova didática.

19.  O  não  comparecimento  a  uma  das  etapas  previstas,  por  qualquer  motivo,  implicará  na 
desclassificação automática e irrecorrível do candidato.

20. Será considerado aprovado o candidato que obtiver o grau final igual ou superior a 6,0 (seis).

21. A nota final, atribuída individualmente pelos examinadores a cada candidato, será calculada da 
seguinte maneira:

NF = (PE x 3) + (PDA x 4,0) + (ACV x 3,0), sendo:
                                 10
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PE = Prova escrita
PDA = Prova Didática com Arguição
ACV = Avaliação do Curriculum Vitae
  
22. Em caso de empate na ordem de classificação dos candidatos, é dada preferência, para fins de 

convocação da admissão, ao candidato que tem, pela ordem:
a) maior titulação acadêmica;
b) maior nota de avaliação de curriculum vitae;
c) maior nota na avaliação da prova escrita;
d) maior nota na prova didática com arguição; 
e) maior idade.

23. A divulgação dos resultados das etapas ocorre através de edital específico emitido pela presidência 
da  CPSD,  contra  eles  cabendo  recurso,  protocolizado  na  Instituição  à  Direção,  em  caso  de 
manifesta irregularidade por inobservância de dispositivos legais,  no prazo de dois (02) dias a 
contar da data da divulgação em Edital da FAFIPAR. A decisão será tomada após o parecer da 
Comissão  Organizadora,  que  por  suas  vezes  poderão  requerer  os  encaminhamentos  e  as 
diligências que se fizerem necessários.

23.1  O recurso deverá indicar com precisão a questão ou ponto sobre o qual versa a reclamação, sob 
pena de não ser reconhecido.

24.  Os  resultados  homologados  pela  Direção  serão  publicados  em  ordem  de  classificação, 
consignando-se os graus finais dos candidatos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

25.  A Inspeção Médica,  de  caráter  eliminatório,  obedecerá  a  ordem rigorosa de classificação dos 
candidatos aprovados, e compreenderá: exames clínicos, laboratoriais e complementares, atendendo as 
especificidades  para  as  áreas  de  conhecimento  e  atuação  docente,.  Todos  os  exames  correrão  às 
expensas do candidato. 

26. A aprovação em Concurso Público, mesmo no limite de vagas, não implicará a obrigatoriedade de 
contratação do candidato pela FAFIPAR.

27. O período de validade do Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados da data de homologação 
do resultado final do Concurso, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da FAFIPAR.

29.  As contratações  obedecerão à  ordem classificatória,  e  serão efetivadas  nos  níveis  iniciais  das 
diferentes classes, de acordo com as normas vigentes no Plano de Carreira Docente.

30. No ato da assinatura do Termo de Posse, o nomeando firmará declaração de que não acumula 
cargo,  emprego ou função pública.  Na hipótese  de acúmulo  legal,  contemplado no artigo 37, 
inciso XVI da Constituição Federal e artigo 27, inciso XVI da Constituição do Estado do Paraná, o 
nomeado firmará declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários 
de suas atividades emitida pelo respectivo órgão.

31.  O ato  de  nomeação  do  docente determinará  o  Departamento  de  lotação,  não  o  vinculando à 
disciplina específica.
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32. Ao inscrever-se no processo seletivo para Professor Efetivo da FAFIPAR, o candidato aceita as 
normas que constam neste Edital e no Regulamento.

33. Todos os Editais referentes ao Concurso serão publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná – 
Suplemento de Concursos Públicos. 

34.  São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Nº DE VAGAS/ÁREA

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANEXO III - CRITÉRIOS PARA A PROVA DIDÁTICA

ANEXO IV - PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

35. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Docente - CPDS ou, se for 
o caso, submetidos à apreciação do órgão competente, nos termos do Regimento da FAFIPAR.

36. Informações:
Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá
Fone: 41-3423-3644 - Fax: 3423-1611 ou 3424-3844
e-mail: cpsdfafipar@yahoo.com.br

Gabinete da Direção, em 14 de maio de 2009.

Prof. Antônio Alpendre da Silva
Diretor
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ANEXO I - EDITAL Nº 034/2009

Relação das Vagas do Concurso Público para provimento de vagas da carreira docente do 
Magistério do Ensino Superior da FAFIPAR

DEPARTAMENTO: METODOLOGIA DO ENSINO
Área/matéria: Metodologias da Alfabetização e Língua Portuguesa, Literatura Infantil
Vagas e Regime: Uma vaga - RT-40
Requisitos mínimos: Graduação  em  Pedagogia  ou  Letras.  Mestrado  em  Educação  concluído. 
Experiência  profissional  de  no  mínimo  03  (três)  anos  de  docência nas  Séries  Iniciais  do  Ensino 
Fundamental.

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área/matéria: Morfologia Vegetal e Plantas Superiores
Vagas e Regime: Uma vaga - RT-40
Requisitos mínimos: Graduação em Ciências Biológicas ou Agronomia. Doutorado concluído em 
Botânica, Fitologia ou Agronomia. 

Área/matéria: Genética Geral, Citogenética e Biologia Molecular
Vagas e Regime: Uma vaga - RT-40
Requisitos mínimos: Graduação  em  Ciências  Biológicas  ou  na  área  de  Ciências  Agrárias. 
Doutorado concluído em Genética, Engenharia Genética ou Biotecnologia.

Área/matéria: Bioquímica, Biologia Celular e Zoologia de Vertebrados
Vagas e Regime: Uma vaga - RT-40
Requisitos mínimos: Graduação  em  Ciências  Biológicas  ou  na  área  de  Ciências  Agrárias. 
Doutorado na área de Bioquímica ou Biologia Celular ou Zoologia ou Zootecnia.

Obs.:  Os  candidatos  aprovados  serão  lotados  no  Departamento  e  deverão  absorver  outras 
disciplinas, para complementação de carga horária.
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ANEXO II - EDITAL Nº 034/2009

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ÁREA/MATÉRIA: Metodologias da Alfabetização e Língua Portuguesa, Literatura Infantil

1. Concepções de língua, linguagem e suas correntes epistemológicas no ensino de língua portuguesa 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

2. Alternativas metodológicas para o ensino de língua portuguesa segundo a concepção interacionista 
da linguagem.

3. Abordagens didático-metodológicas nas práticas da leitura e escrita na Educação Infantil e nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental.

4. Alfabetização e letramento.
5. A literatura como objeto de ensino de Língua Portuguesa. 
6. Literatura infantil no processo de alfabetização e suas implicações político-pedagógicas. 
7. Os vários gêneros literários. 
8. Literatura infantil e a produção de textos na escola. 
9. Literatura infantil: direito e prazer.
10. Linguagem oral, gêneros textuais e tipos de textos na sala de aula.

Referências Bibliográficas:

1. BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva. 1987.
2. CELIS, Glória I. Aprender a formar crianças leitoras e escritoras. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1998.
3. FERREIRO, E. & TEBEROSKI, A. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999.
4. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. São Paulo: 

Autores Associados. 1982.
5. GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
6. JOLIBERT, Josette e colaboradores. Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas. 

1994. Vol.1.
7. KATO, Mary. A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística. São Paulo: Ática, 

2000.
8. KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura – teoria e prática. São Paulo: Pontes, 2000.
9. KRAMER, Sônia. Alfabetização, leitura e escrita. Rio de Janeiro: Papéis e Cópias da Escola de 

Professores, 1995.
10. LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática. 1993.
11. LAJOLO, Marisa E ZILBERMAN, Regina. O preço da leitura. São Paulo: Ática. 2002.
12. MAGALHÃES, Ana Maria & ALÇADA, Isabel. Ler ou não ler, eis a questão. Porto Alegre: 

Kuarup. 1990.
13. MAGNANI, Maria do Rosário. Leitura, literatura e escola. São Paulo: Martins Fontes. 1989.
14. MEC. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
15. ROSING, Tânia. A formação do professor e a questão da leitura.  Passo Fundo, RS: EDIUPF. 

1996.
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16. SERAFIN, Maria Teresa. Como escrever textos. São Paulo: Editora Globo, 2000.
17. Ática, 2000.
18. SNYDERS, George. Alunos e felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos 

literários. Trad. Cátia A. P. da Silva. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1993.
19. SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.
20. ______________.  A Importância do ato de ler. São Paulo: Ática.
21. TEBEROSKI, Ana. Aprendendo a escrever – Perspectivas psicológicas e implicações 

educacionais. São Paulo: Ática, 1994. 
22. VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984
23. _____________ .  Alfabetização em ba-be-bi-bo-bu. São Paulo: Scipione, 1998.
24. ZILBERMAN, Regina. A leitura e o ensino da literatura. São Paulo: Contexto. 1988.

ÁREA/MATÉRIA: Morfologia Vegetal e Plantas Superiores

2. Morfologia externa de órgãos vegetais.
3. Anatomia interna vegetal – histologia.
4. Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico (terrestre).
5. Técnicas histológicas para confecção de lâminas para microscopia de material botânico.
6. Princípios da sistemática filogenética e da taxonomia. 
7. Taxonomia e sistemas de classificação botânica (clássica e moderna).  Evolução dos caracteres 

taxonômicos, vegetativos e reprodutivos.
8. Anatomia aplicada á sistemática e taxonomia.
9. Dispersão, polinização, fecundação, germinação e ciclo de vida.
10. Ordens  e  famílias  representativas  de  Gimnospermas  (Cycadaphyta,  Ginkgophyta,  Pinophyta,  

Coniferinae , Gnetophyta).
11. Vegetação costeira

Referências Bibliográficas:

1. Bona, C. Boeger, MR, & GO Santos. 2004. Guia Ilustrado de Anatomia Vegetal. Holos Editora. 
Ribeirão Preto. 80 pp. 

2. Cordazzo, CV., Paiva, JB. & U. Seelinger. 2006. Guia ilustrado – Plantas das dunas da costa 
sudoeste atlântica. Ed. USEB, Pelotas. 107 pp.

3. Cutter, E. 1986. Anatomia Vegetal Parte I – Células e tecidos. 2 Ed. Roca. 304 pp.
4. Joly, A.B. 1975. Botânica. Introdução à taxonomia vegetal. EDUSP. 777 pp.
5. Oliveira, E.C. 1986. Introdução à Biologia Vegetal. EDUSP, São Paulo. 224 pp.
6. Raven, P.H.; Evert, R.F. & H. Curts. 1996. Biologia Vegetal (2a ed.) Editora Guanabara Dois 

S.A, Rio de Janeiro.
7. Rizzini, C. T. & W.B. Mors. 1995. Botânica Econômica Brasileira. 2 ed.Rio de Janeiro. Âmbito 

Cultural Ed. Ltda. 241pp.
8. Sampaio, D. et al. 2005. Árvores da Restinga – Guia de identificação. Ed. Neotrópica. São Paulo. 

277 pp.
9. Souza, V. & H. Lorenzi. 2005. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das 

famílias de Angiospermas da flora brasileira. Nova Odessa, SP. Instituto Plantarum. 640 pp.
10. Vidal, WN. & MRR Vidal, 2003. Botânica – organografia: quadros sinóticos ilustrados de 

Fanerógamas. 4 Ed. Universidade Federal de Viçosa.(MG). 124 pp.
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11. Weberling, F. & H.O. Schwantes. 1996. Taxonomia Vegetal. Editora Pedagógica e 
Universitária de São Paulo.

ÁREA/MATÉRIA: Genética Geral, Citogenética e Biologia Molecular
1. Variação alélica e funcionamento do gene;
2. Técnicas citológicas, poliploidia, aneuploidia e rearranjos estruturais de cromossomos;
3. Mendelismo e os princípios básicos da herança;
4. Ligação, Crossing Over e Mapeamento Cromossômico em Eucariontes;
5. O DNA e a estrutura Molecular dos Cromossomos;
6. Replicação do DNA e cromossomos;
7. Transcrição e processamento de RNA;
8. Tradução e o código genético
9. Regulação da expressão gênica em eucariontes e procariontes
10. Genética evolutiva e de populações.

Referências Bibliográficas:

1. GUERRA, M. Introdução a Citogenética Geral. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1989.
2. PEREIRA, J. C. C.. Melhoramento Genético: Aplicado à produção animal. 4ª ed, UFMG-FP 

MVZ Editora, 2004.
3. PIERCE, B. A. Genética: Um enfoque conceitual. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2004.
4. SINUSTAD, D. PETER & SIMMONS, MICHEL J. Fundamentos de Genética.  2ª Ed., 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2001.

ÁREA/MATÉRIA: Bioquímica, Biologia Celular e Zoologia de Vertebrados
1. Metabolismo de carbohidratos.
2. Metabolismo de Lipídios e Lipoproteínas.
3. Métodos de análise de biomoléculas.
4. Papel das mitocôndrias na transformação e armazenamento de energia.
5. Bases moleculares do citoesqueleto e dos movimentos celulares.
6. Membrana plasmática e digestão intracelular.
7. Divisão de trabalho entre as células e diferenciação celular.
8. Caracterização, origem e história evolutiva dos Vertebrata.
9. Morfologia, morfogênese, fisiologia, sistemática e ecologia dos vertebrados (Ciclóstomos, 

Chondrichthyes, Osteichthyes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos).
10. Vida no Ambiente terrestre e evolução dos tetrápodes anfíbios.

Referências Bibliográficas:

1. ALERTS, B. et al. Biologia Molecular da célula. 4ªed, Ed. Artmed. Porto Alegre, 2004. 
2. BACILA, METRY. Bioquímica Veterinária. 2ª, Robe, São Paulo, 2003.
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3. HARPER. Química Fisiológica, 2002. Ed. Atheneu, são Paulo.
4. HICKMAN, C. L.; ROBERTS, L.S.; LARSON, A. Princípios integrados de zoologia. Rio de 

Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2004.
5. JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO,J. Biologia Celular e Molecular. 8ª ed., Rio de Janeiro, Ed 

Guanabara Koogan, 2005.
6. LEHNINGER, A.L. Princípios de Bioquímica. 3ª. ed., Savier, São Paulo, 2002.
7. Pough, F. H., C. M. Janis, e J. B. Heiser. A Vida dos Vertebrados. 3ª Edição. Atheneu, São 

Paulo, 2003.
8. STRYER, L. Bioquímica. 5ª. ed. Guanabara Koogan. RJ, 2004.
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ANEXO III - EDITAL Nº 034/2009

Concurso para o provimento de Cargos de Docentes da Carreira do Magistério Público 
do Ensino Superior do Paraná na FAFIPAR

Instrumento de Avaliação - Prova Didática com Argüição
Candidato(a): 
Disciplina/Área de Conhecimento: 

Tema da Aula: _____________________________________________________________

Data: ____/____/____ Duração: ________ minutos  -  Início: ________ Término: _______

Departamento de 

TÓPICOS A SEREM AVALIADOS
1. Plano de Aula Limite Nota Observações
1.1 - adequação dos objetivos 0,40
1.2 - dados essenciais do conteúdo 0,20
1.3 - seleção dos procedimentos didáticos 0,20
1.4 - propriedades dos instrumentos de verificação aos 
objetivos propostos

0,20

1.5 - indicação das referências 0,20
SUB-TOTAL 1,20
2. Desenvolvimento Limite Nota Observações
2.1 - introdução 0,60
2.2 - apresentação seqüencial do conteúdo 0,80
2.3 - relevância dos dados em função dos objetivos 0,70
2.4 - atualidade das informações 0,80
2.5 - exatidão, domínio e segurança na exposição dos 
conteúdos

2,00

2.6 - exposição clara e objetiva com dicção correta, 
fluência e adequação da linguagem

0,70

2.7 - variação de procedimentos didáticos 0,70
2.8 - síntese integradora: revisão, aplicação e utilidade  da 
informação e instrumentos de verificação  

0,80

2.9 - adequação ao tempo disponível 0,50
SUB-TOTAL 7,60
3. Argüição Limite Nota Observações
3.1 - informações corretas 0,40
1.2 - relação com áreas correlatas 0,40
1.3 - argumentação segura 0,40
SUB-TOTAL 1,20
TOTAL 10,00
                                                                                                                                                                   _________

_____________________________
Membro da Banca Examinadora
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ANEXO IV - EDITAL Nº 034/2009

Concurso para o Provimento de Cargos de Docentes Integrantes da Carreira do 
Magistério Público do Ensino Superior do Paraná na FAFIPAR

Avaliação de Curriculum Vitae

Candidato(a): ______________________________________________________________

Disciplina/Área de Conhecimento: _____________________________________________

Departamento de ___________________________________________________________

1.0 - TITULAÇÃO ACADÊMICA
Considerar somente a maior titulação.
Pontuação não cumulativa. Valor máximo = 4,00

CÁLCULO DE PONTOS Limite Pontos

1.1 - doutorado na área 4,00
1.2 - doutorado em área correlata 3,20
1.3 - mestrado na área 3,00
1.4 - mestrado em área correlata 2,20
1.5 - especialização na área 1,70
1.6 - especialização em área correlata 1,50
1.7 - curso de graduação 1,30
SUB-TOTAL 4,00

2.0 - ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Pontuação cumulativa. Valor máximo = 3,00 CÁLCULO DE PONTOS Limite Pontos

2.1 - atividades profissionais na área (exceto ensino) nº de anos = ........ x 0,10 = 0,50
2.2 - atividades de ensino - pós-graduação nº de anos = ........ x 0,20 = 1,00
2.3 - atividades de ensino - graduação e cursos seqüenciais nº de anos = ........ x 0,10 = 0,50
2.4 - atividades de ensino - ensino fundamental e médio nº de anos = ........ x 0,05 = 0,25
2.5 - cargos de direção na área nº de anos = ........ x 0,05 = 0,25
2.6 - estágios de aperfeiçoamento na área nº de anos = ........ x 0,001 = 0,10
2.7 - coordenação de simpósio, congresso e similares nº de eventos = ........ x 0,02 

=
0,10

2.8 - cursos ministrados na área nº de cursos = ........ x 0,001 
=

0,10

SUB-TOTAL 3,00

Rua: Comendador Corrêa Júnior, 117 – Centro – Fone: (41) 3423-3644  - Paranaguá – PR
www.fafipar.br – e-mail: fafipar@fafipar.br

http://www.fafipar.br/


3.0 - ATIVIDADES ACADÊMICAS
Pontuação cumulativa. Valor máximo = 3,00 CÁLCULO DE PONTOS Limite Pontos
3.1 - participação na execução de projetos de 
extensão na área

nº de participações = ........ x 0,05 = 0,50

3.2 - livro(s) editado(s) na área nº de livros = ........ x 0,50 = 2,50
3.3 - capítulo de livro(s) na área nº de capítulos = ........ x 0,25 = 1,00
3.4 - artigo(s) técnico(s) publicado(s) em revista(s) 
ou periódico(s)

nº de artigos = ........ x 0,05 = 0,50

3.5 - artigo(s) científico(s) na área, publicado(s) em 
revista(s) indexada(s)

nº de artigos = ........ x 0,25 = 2,50

3.6 – resumos publicados em revistas ou periódicos 
indexados

n° de resumos = ........ x 0,20 = 2,00

3.7 – resumos publicados em revistas ou periódicos n° de resumos = ........ x 0,10 = 1,00
3.8 - artigo(s) científico(s) completo(s) ou 
resumo(s) publicado(s) em anais de Congresso

nº de artigos = ........ x 0,05 = 1,00

3.9 - apresentação de trabalhos em Congressos, na 
forma oral 

nº de apresentações = ....... x 0,02 = 0,10

3.10 - apresentação de trabalhos em Congressos, na 
forma de poster 

nº de apresentações = ....... x 0,01 = 0,05

3.11 - orientação de teses e dissertações concluídas nº de trabalhos = ........ x 0,20 = 1,00
3.12 - orientação de iniciação científica e 
monografia de curso de especialização

nº de orientações = ........ x 0,015 = 0,30

3.13 - participação em bancas de exame: 
         a) concurso para o magistério superior
         b) dissertação ou tese

nº de participações = ....... x 0,05 = 1,00

SUB-TOTAL 3,00

TOTAL DE PONTOS 10,00

DATA DA AVALIAÇÃO: ........./......../.........

TOTAL DE PONTOS = .............. (...............................)

MEMBRO MEMBRO MEMBRO
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