
EDITAL Nº. 086/2014 
Área: Psicologia Escolar e Educacional 

  
 
 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE 
VAGA(S) DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 
INTEGRANTE DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO 
FEDERAL. 
 
 
Qualificação mínima exigida: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) e Doutorado 

em Psicologia ou Educação com tese na área de concentração do concurso. 

 

 

Número de vaga: 01 (uma) 

 

Regime de trabalho: 40h DE 

 

 

SISTEMÁTICA DO CONCURSO 
 
DAS PROVAS: 
 
O Concurso Público de Provas e Títulos será realizado em 2 (duas) etapas e serão 

realizadas as seguintes avaliações: 

 

Primeira etapa: 
 
Prova escrita, valendo 100 pontos, de caráter classificatório e eliminatório. 

 

1- A(s) questão (ões) e/ou o(s) tema(s) da prova escrita será (ão) selecionado(s) por sorteio a 

partir de uma lista elaborada pela Comissão Julgadora, abrangendo assuntos do programa 

adequado a esse tipo de prova. 

 

2- Depois de sorteadas as questões e/ou tema e antes de iniciada a prova escrita, o candidato 

disporá de um prazo  de duas horas para consulta de obras ou trabalhos publicados. 

 

3- A prova escrita terá duração de quatro horas. 

 

4- A prova escrita não poderá conter qualquer menção a nome ou outra forma de identificação 

nominal, de forma a garantir que os candidatos não possam ser identificados pela Comissão 

Julgadora quando de sua correção. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segunda etapa: 
 
Prova didática, valendo 100 pontos, de caráter classificatório e a Apreciação de Títulos, valendo 

100 pontos, de caráter classificatório. 

 

1-A prova didática consistirá na apresentação oral, observada a ordem de inscrição, de um tema 

sorteado com, no mínimo, vinte e quatro horas e no máximo trinta e seis horas de antecedência, 

abrangendo assuntos do programa. 

 

2- A prova didática, cuja assistência é vedada aos demais candidatos, será realizada em sessão 

pública e terá duração mínima de quarenta e máxima de cinqüenta minutos, podendo haver um 

acréscimo de até vinte minutos para argüição do candidato pela Comissão Julgadora. As provas 

serão gravadas em áudio e vídeo que assegure boa qualidade e seu conteúdo poderá ser 

consultado por quaisquer candidatos quando da divulgação dos resultados parciais. 

 

3- A apreciação de títulos será realizada como etapa posterior à prova escrita e somente 

apresentarão os títulos os candidatos aprovados na 1ª etapa. 

 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

 
1) Cada examinador dará uma pontuação entre zero (0) e cem (100) pontos, por prova de cada 

candidato (inclusive na avaliação de títulos), imediatamente depois de sua realização e 

apreciação (Portaria R Nº 1863, de 29 de novembro de 2012, artigo 12, § 4). 

 

2) A nota de cada prova será obtida pela média aritmética da pontuação atribuída pelos 

examinadores (Portaria R Nº 1863, de 29 de novembro de 2012, artigo 12, § 5). 

 

3) A classificação geral dos candidatos far-se-á pela média aritmética das notas obtidas na 

apreciação de títulos, na prova escrita e na prova didática (Portaria R Nº 1863, de 29 de 

novembro de 2012, artigo 12, § 6). 

 

4) Será considerado desclassificado o candidato que obtiver pontuação inferior a setenta (70) 

pontos na prova escrita quando o concurso for realizado em duas (2) etapas (Portaria R Nº 1863, 

de 29 de novembro de 2012, artigo 12, § 7, item I). 

 

5) As atividades didáticas e/ou profissionais e da produção científica e/ou artística serão 

pontuadas conforme tabelas a seguir: 
 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PARA 
PROFESSOR EFETIVO NA CARREIRA DOCENTE 

EDITAL 086/ 2014 

  

  

Nome do Candidato(a): __________________________________________________ 

Nº de Inscrição: _________                                                               Data: __/__/20__ 

 

Nº do avaliador: (   )1      (   )2      (   )3 

De acordo com a Resolução no 08/2007 do CONDIR na prova de títulos serão atribuídos, no total, 

até 100 pontos para o grupo das seguintes categorias de documentos: 1) títulos acadêmicos (80 

pontos), 2) atividades didáticas e/ou acadêmicas nos últimos cinco anos (10 pontos) e 3) produção 

científica e/ou artísticas nos últimos cinco anos (10 pontos). 

 

A ordenação dos comprovantes, apenas dos últimos cinco anos, deve ser feita pelo candidato em 

acordo com a ordem apresentada nesta ficha, o mesmo devendo ocorrer em relação ao curriculum 

vitae apresentado. Além disso, só serão consideradas certidões onde constem: 1) o início e o término 

do período declarado (§ 5º do Art. 19 da referida resolução) e 2) a especificação da carga horária 

quando ela for especificada nos itens descritos a seguir. 
 

 

ITEM PONTOS 

No Especificação Total 
Possível 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

1 Doutorado em Psicologia ou Educação com tese defendida 

na área do concurso e, quando houver especificação de 

subárea, a tese deverá se vincular estreitamente à subárea 

citada no edital. 

80 80 1  

2 Mestrado em Psicologia com tese defendida na área do 

concurso e, quando houver especificação de subárea, a 

dissertação deverá se vincular estreitamente à subárea 

citada no edital. 

75 75 1  

3 Especialização em Psicologia com trabalho de conclusão 

de curso defendida na área do concurso e, quando houver 

especificação de subárea, o trabalho deverá se vincular 

estreitamente à subárea citada no edital. 

73 73 1  

4 Graduação em Psicologia 70 70 1  

Total em Títulos Acadêmicos (TA) = 80 ------- 1  

1 Art. 19, § 2o Na valoração dos títulos acadêmicos, será considerado apenas o título de maior grau.  

 

ITEM PONTOS 

No Especificação Total 
Possível 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

5 Exercício da profissão na área do concurso 1,6 0,1/seme

stre 

16 

semestres 

 

6 Docência em cursos de pós-graduação stricto sensu em 

disciplinas relacionadas diretamente à subárea do 

1,5 0,25/se

mestre 

6 semestres  



concurso. Na ausência de subárea no edital, a pontuação 

relativa a este item será considerada na área, juntamente 

com o item 7, não se podendo, contudo, contar os títulos 

em duplicidade. A carga horária das disciplinas deve ser 

igual ou superior a 2h/a semanais. 

7 Docência em cursos de pós-graduação stricto sensu em 

disciplinas sobre a área do concurso, exceto as citadas no 

item 6. A carga horária das disciplinas deve ser igual ou 

superior a 2h/a semanais. 

1,0 0,2/seme

stre 

5 semestres  

8 Docência em cursos de pós-graduação lato sensu em 

disciplinas relativas à área do concurso. A carga horária 

das disciplinas deve ser igual ou superior a 2h/a 

0,4 0,1/seme

stre 

4 semestres  

9 Docência em cursos de graduação em disciplinas 

diretamente relacionadas à subárea do concurso. Na 

ausência de subárea no edital, a pontuação relativa a este 

item será considerada na área, juntamente com o item 10, 

não se podendo, contudo, contar os títulos em duplicidade. 

A carga horária das disciplinas deve ser igual ou superior 

a 2h/a semanais. 

1,0 0,1/seme

stre 

10 

semestres 

 

10 Docência em cursos de graduação em disciplinas 

relacionadas à área do concurso. Na ausência de subárea 

no edital, a pontuação relativa a este item será considerada 

na área, juntamente com o item 9, não se podendo, 

contudo, contar os títulos em duplicidade. A carga horária 

das disciplinas deve ser igual ou superior a2h/a semanais. 

0,5 0,05/se

mestre 

10 

semestres 

 

11 Orientação de tese de doutorado concluída. 1,5 0,5/tese 3  

12 Orientação de dissertação de mestrado concluída. 1,5 0,3/disse

rtação 

5  

13 Orientação de Iniciação Científica concluída com bolsa. 0,7 0,07 

/semestr

e/ 

aluno 

10 alunos  

14 Orientação de Iniciação Científica concluída sem bolsa. 0,3 0,03/se

mestre/ 

aluno 

10 alunos  

Total em Atividades Didáticas e/ou Profissionais (ADP) = 10 ------- -------  

 

 

ITEM PONTOS 

No Especificação Total 
Possível 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
máxima 

computável 

Total 
Obtido 

15 Publicação de artigo técnico-científico em periódico 

classificado no Sistema Qualis A1, A2, B1, B2 ou B3. 

2,4 0,4  6  

16 Publicação de livro na área do concurso e com corpo 

editorial. 

1 0,25  4  

17 Publicação de capítulo de livro na área do concurso e com 

corpo editorial. 

0,6 0,12  5  

18 Publicação de trabalho completo (mínimo de 5 páginas) 

em anais de evento científico internacional ou nacional. 

0,6 0,12  5  

19 Publicação de trabalho completo (mínimo de 5 páginas) 

em anais de evento científico regional. 

0,4 0,10  4  

20 Publicação de resumo em anais de evento científico de 

âmbito internacional ou nacional. 

0,5 0,05  10  

21 Publicação de resumo em anais de evento científico de 

âmbito regional. 

0,15 0,015  10  

22 Publicação de crítica ou resenha em revista científica ou 

prefácio de obras especializadas na área do concurso. 

0,1 0,1  1  

23 Edição, organização e/ou coordenação de livros ou 

coleções na área do concurso. 

0,25 0,125  2  

24 Tradução de livros ou capítulos de livros na área do 0,01 1 0,0 1  



concurso. 

25 Participação em comissão julgadora de eventos 

científicos. 

0,125  0,00625  20  

26 Pareceres em artigos para revistas científicas indexadas. 0,875  0,0875 10  

27 Participação em conselho editorial. 0,2  0,1 2  

28 Participação como membro titular em bancas de defesa de 

dissertação de 

Mestrado 

0,64  0,08 8  

29 Participação como membro titular em bancas de defesa de 

tese de Doutorado 

0,4  0,1 4  

30 Comunicação de pesquisa na área do concurso (oral ou 

pôster ou painel) em eventos científicos de âmbito 

nacional ou internacional. 

0,75  0,0375 20  

31 Comunicação de pesquisa na área do concurso (oral ou 

pôster ou painel) em eventos científicos de âmbito 

regional. 

0,125  0,0125 10  

32 Palestras, conferências, mesa redonda, mini-cursos e 

simpósios em eventos científicos de âmbito nacional ou 

internacional centrados em temáticas na área 

0,75  0,075 10  

33 Palestras, conferências, mesa redonda, mini-cursos e 

simpósios em eventos científicos de âmbito nacional ou 

internacional centrados em temáticas na área 

0,125  0,025 5  

Total em Produção Científica e/ou Artística (PCA) = 10 ------- -------  

 

 

 

CRONOGRAMA GERAL 
 

PROVA ESCRITA 
Segunda feira (23/02/2015) 

 
8h00- Apresentação geral sobre as normas do concurso pela comissão julgadora. 

8h30- Sorteio do tema da prova escrita. Após o sorteio, o candidato disporá de duas (2)horas  

para consulta de obras e trabalhos publicados. 

10h30- Início da prova escrita, sem consulta. 

14h30- Término da prova escrita. 

 

RESULTADO DA PROVA ESCRITA E ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA 
A APRECIAÇÃO DOS TÍTULOS 

Terça feira (24/02/2015) 
 
8h00- Divulgação do Resultado da prova escrita. 

8h30- Entrega dos títulos para a comissão julgadora, conforme estabelecido no edital Nº 

086/2014. 

9h00- Recebimento de solicitação, por escrito, de vista de prova à comissão julgadora. 

 

 



SORTEIO DE PONTO DA PROVA DIDÁTICA 
Quinta feira (26/ 02/2015) 

 
8h00- O sorteio de tema para a prova didática ocorrerá às oito (8) horas em presença de todos os 

candidatos aprovados na primeira etapa. O não comparecimento do candidato ao sorteio do tema 

para a prova didática resultará em sua eliminação desse concurso público. 

 

PROVA DIDÁTICA 
Sexta feira (27/02/2015) 

 
8h00- A primeira prova didática ocorrerá às oito horas (8 h) e as demais em intervalos de uma 

hora e meia (1h 30 min) entre o início da prova de cada candidato anterior, seguindo a ordem 

crescente do número de inscrição dos candidatos aprovados para essa etapa. 


