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INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR DO CURSINHO 

ALTERNATIVO ALTO PARANAÍBA / TRIÂNGULO MINEIRO 

 
 
As inscrições para o processo seletivo de professores do “Cursinho Alternativo Alto 

Paranaíba/Triângulo Mineiro”, na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo, 
estarão abertas durante o período de 30/03 a 20/04 de 2015. Cada aluno poderá se inscrever em 

apenas uma disciplina. 
 
 
1 - INSCRIÇÕES: 
 
1.1 - Período de inscrição: de 30/03/15 a 20/04/15, das 08h:00min às 11h:00min e das 
14h:00min às 17h:00min. 

 
1.2 - Local de inscrição: UFU Monte Carmelo, Campus Novo – Sala da Coordenação de Cursos. 

Telefone: (34) 3810-1033 
 
1.3 - Documentação:  

 - Documento comprobatório do desempenho acadêmico do aluno, gerado por meio do SIE, 
considerando o último semestre concluído; 
-  Curriculum Lattes do aluno impresso com cópia de todos documentos comprobatórios; 
-  Formulário de inscrição (anexo III) preenchido. 
 

 
2 - SELEÇÃO: 
 
2.1 - O processo seletivo será dirigido pela Coordenação do Projeto e pelos Tutores de cada 

disciplina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 - A seleção dos candidatos para o preenchimento das vagas apresentadas na tabela acima 

será feita com base nos critérios estabelecidos no item 2.2.1, considerando-se ainda as notas 
obtidas em prova didática e/ou escrita, respeitando os critérios estabelecidos por cada Tutor. 
  

DISCIPLINA VAGAS PROFESSOR TUTOR 

Física 2 Profa. Vanessa Menezes Martins 
Química 2 Prof. Edmar Isaias de Melo 
Matemática 2 Prof. Andre Luiz Naves de Oliveira 
Geografia 2 Profa. Cinara Xavier de Almeida 
Biologia 2 Luciana Alves de Sousa 
Português/Redação 2 Renata Cristina Martins Rosa 
Língua Estrangeira 2 Prof. Victor Sobreira 

Assistente da 
Administração do 
Cursinho 

1 Profa. Ana Carolina Silva Siquieroli 
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2.2.1 Quanto ao total de pontos atribuídos:  

 
A pontuação será distribuída pelos seguintes itens até o teto de 15 pontos:  
 
Desempenho acadêmico do aluno - conforme Anexo I, até..............................................................       4,0  
Curriculum Lattes do aluno – conforme anexo II, até..................................................................     5,0 
Pontuação obtida em prova didática e/ou escrita, respeitando os critérios estabelecidos  
por cada Tutor   .............................................................................................................................       6,0 
 
 
* Prova didática e/ou escrita será realizada nos dias 22, 23 e 24 de abril/2015; 
* Alunos que já participaram do Projeto (em editais anteriores) terão automaticamente nota 6,0. 

 
3 – PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:  

O projeto será realizado entre 04/05/2015 e 13/11/2015. As aulas serão realizadas na Escola 
Estadual Professor Vicente Lopes Perez, situada à Rua Alferes Euzébio, nº 193, bairro Centro, 
Monte Carmelo - MG. 
 
4 - ATIVIDADES DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS: 

Preparar aulas e material didático; ministrar aulas; participar de reuniões de acompanhamento 
com o professor tutor e membros do projeto; acompanhar, tirar dúvidas e dar suporte aos alunos 
participantes do Cursinho Alternativo Alto Paranaíba / Triângulo Mineiro. 
 
5 - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas. 

 
6 - HORÁRIOS E DISCIPLINAS PROPOSTAS: 

 
O cursinho contemplará sete disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês, Geografia, 
Português e Redação que serão ministradas de segunda a sexta-feira das 19hs às 22hs. Os 
horários para cada disciplina serão definidos após consulta aos professores selecionados e seus 
respectivos tutores. 
 
7 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
7.1 - Os resultados da seleção de professor do Cursinho Alternativo Alto Paranaíba / Triângulo 
Mineiro para o 1º semestre de 2014, serão divulgados pela Coordenação do Projeto no dia 28 de 
abril de 2015 em locais acessíveis aos alunos. 
 
7.2 - Caberá ao candidato selecionado a responsabilidade de apresentar-se, até o dia 30 de 
abril de 2015 na Coordenação de Cursos/UFU para preencher a ficha de cadastramento no 
projeto. 

 
OBS.: Para maiores informações, favor procurar a Coordenação de cursos e/ou a coordenadora 
do projeto. 

 

Monte Carmelo, 25 de março de 2015. 

 
Ana Carolina Silva Siquieroli 

Profa. Coordenadora do Projeto 
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ANEXO I - PONTUAÇÕES PARA DESEMPENHO ACADÊMICO até o máximo 4,0 pontos, definido pelo 

Coeficiente de Rendimento Acadêmico-CRA geral; conforme tabela a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - Pontuação CURRICULUM DO ALUNO: até o máximo de 5,0 pontos.  

a) Cursos de línguas estrangeiras, mínimo de 60 horas, com comprovação da carga horária, pontuação por 

idioma.................................................................................................................................................................................0,2  

b) Estágio em áreas afins, a partir do ingresso na educação superior. Estágios internos na UFU, o candidato deverá 

apresentar certificado assinado pela Unidade responsável pela sua contratação.  

Quando o estágio for desenvolvido em empresas/instituições etc., o comprovante deverá ser emitido pelos concedentes, 

especificando a carga horária, atividades desenvolvidas e o período de sua realização. Limite de 0,4.  

40 a 60 horas.................................................................................................................................................................... 0,1  

Mais de 60 horas............................................................................................................................................................... 0,2  

c) Monitoria 

Um ano letivo ....................................................................................................................................................................0,4  

Um semestre letivo ...........................................................................................................................................................0,2  

d) Programas Institucionais: PET, PIBEG, PEIC, PIBITI, PIBID, PIBEX, PIEEX e Projetos de Extensão comprovados 

pela PROEX. 

 (1 ano)............................................................................................................................................................................. 0,6  

 (6 meses)............................................................................................................... ......................................................... 0,3  

e) Iniciação Científica na graduação, PIBIC Junior ou PIBIC EM-Ensino Médio, financiada por agências de fomento com 

bolsa e apresentação de relatório (para experiência inferior a um ano, a pontuação será proporcional ao tempo de 

execução) ........................................................................................................................................................................ 0,5  

f) Relatório parcial atualizado, para atuais bolsistas de PIBIC-CNPq/UFU..................................................................... 0,5  

g) Iniciação Científica em outros programas regulamentados sem financiamentos, duração mínima de seis (6) meses e 

apresentação de relatório .............................................................................................................................................. 0,5 

h)Participação em encontros científicos com duração mínima de dois dias, a partir do ingresso na  

educação superior (limite de dez) ................................................................................................................................. 0,05  

i)Apresentação de trabalho em eventos científicos ou resumos publicados em anais de evento com  

comprovação, a partir do ingresso na educação superior (limite de dez) ..................................................................... 0,15  

j)Artigo publicado em periódicos científicos especializados nacionais e estrangeiros com corpo  

editorial...................................................................................... ..................................................................................... 1,0 
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ANEXO III 


