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NORMAS COMPLEMENTARES 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 098/2009 

PROFESSOR EFETIVO FACIP – UFU 
 

1. Informações Gerais 
1.1. Área: Ciências Contábeis 
1.1.1. Subárea II: Contabilidade Societária e Financeira 
1.2. Período de Inscrições: de 08 a 23 de dezembro de 2009. 
1.3. Local e Horário das Inscrições: Inscrições presenciais na secretaria do Curso de Ciências 
Contábeis de segunda a sexta nos horários de 08 h às 11 h e 14 h às 17h. A inscrição poderá ser 
feita também pelo correio, obrigatoriamente, via SEDEX, valendo a data de limite de postagem o 
dia 23 de dezembro de 2009. 
Endereço para inscrições presenciais ou via sedex: Av. José João Dib, nº 2545 – Bairro Progresso - 
CEP 38302-000, Ituiutaba-MG. 
 

2. Provas 
O concurso, em conformidade com o Art. 13 da Resolução 08/2007 alterado pelas resoluções nº 
04/2009 e nº 06/2009 do Conselho Diretor e Edital n° 098/2009, publicado no D.O.U. nº 223 em 23 
de novembro de 2009, seção 3, pág. 60 e no sítio da Universidade Federal de Uberlândia 
(www.ufu.br), será realizado em uma etapa e abrangerá as seguintes avaliações: 
 

1. Prova escrita, valendo 100 pontos, de caráter classificatório; 
2. Prova didática, valendo 100 pontos, de caráter classificatório; 
3. Apreciação de títulos, valendo 100 pontos, de caráter classificatório. 
 

Segundo o Art. 13 da Resolução nº 06/2009, do Conselho Diretor da UFU, faz-se saber: cada 
examinador dará uma pontuação entre 0 e 100 pontos por prova de cada candidato, imediatamente 
depois de sua realização e apreciação. A nota de cada prova será obtida pela média aritmética da 
pontuação atribuída pelos examinadores. 
Será considerado desclassificado do concurso o candidato que obtiver pontuação inferior a 70 
pontos na classificação geral. 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. 
 

2.1 Apreciação de Títulos 
A nota da apreciação de título será obtida pela média aritmética da pontuação atribuída por cada 
examinador.  
 

2.1.1 Títulos Acadêmicos (máximo 80 pontos – Doutorado) 
Entende-se por títulos acadêmicos os resultantes de programas regulares de graduação ou de pós-
graduação. Títulos devem ser obrigatoriamente comprovados e relacionados com a área do 
concurso definida pelo Edital nº 098/2009. 

Títulos Acadêmicos Pontuação 
Doutorado 80 
Mestrado 75 

Especialização 73 
Graduação 70 

                           Obs.: Será considerado apenas o título de maior grau. 
 

2.1.2 Atividades Didáticas e/ou Profissionais (máximo 10 pontos) 
Em conformidade com o item 7.5 do Edital nº 098/2009, para a pontuação das atividades didáticas 
e/ou profissionais serão considerados os últimos 5 (cinco) anos, contados retroativamente ao 
último dia de inscrição. O número de atividades deverá ser multiplicado pelos valores definidos no 
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quadro abaixo. O candidato com maior pontuação receberá o valor máximo (10 pontos). A 
pontuação dos demais candidatos será calculada proporcionalmente. 
 

Atividades didáticas e/ou profissionais nos últimos 5 anos: 10 pontos  
1. Aulas na graduação ou pós-graduação stricto sensu, comprovadas por 
declaração da IES contendo relação das disciplinas com a carga horária por 
semestre. 

5 pts / disciplina / 
semestre ou 10 pts 
/ disciplina / ano 

2. Orientação concluída de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, 
comprovada por documento da IES.  

5 pts / aluno 

3. Orientação concluída de Estágio Supervisionado ou de Trabalho de Conclusão 
de Curso, comprovada por documento da IES. 

2 pts / aluno 

4. Experiência profissional como contador pleno comprovada por cópia da 
carteira profissional ou do alvará do CRC (autônomo). 

5 pts / semestre 

5. Experiência profissional na área contábil como auditor, perito e consultor, 
comprovada por declaração da empresa, nomeação ou parecer publicado. 

1 pt / atividade, 
limitado a 5 pts / 
semestre 

 

2.1.3. Produção Científica e/ou Artística (máximo 10 pontos) 
Em conformidade com o item 7.5 do Edital nº 098/2009 para a pontuação das atividades científicas 
serão considerados os últimos 5 (cinco) anos, contados retroativamente ao último dia de 
inscrição. O número de atividades deverá ser multiplicado pelos valores definidos no quadro 
abaixo. O candidato com maior pontuação receberá o valor máximo (10 pontos). A pontuação dos 
demais candidatos será calculada proporcionalmente. 
 

Produção Científica e/ou Artística nos últimos 5 anos: 10 pontos 
1. Publicação de livro didático ou científico na área do concurso por editora com 
Conselho Editorial, comprovados por cópia da capa, da ficha catalográfica e do 
sumário.  

15 pts / livro 

2. Publicação de capítulo de livro didático ou científico, na área do concurso por 
editora com Conselho Editorial, comprovados por cópia da capa, da ficha 
catalográfica e do sumário.  

5 pts / capítulo 

3. Publicação de artigo técnico-científico em periódico indexado, classificado pelo 
Sistema QUALIS/Área Administração, Contabilidade e Turismo (CAPES), 
comprovados por cópia da folha de rosto do meio de divulgação do artigo e da 
primeira página do mesmo. 

15 pts / trabalho 

4. Publicação de artigo técnico-científico em periódico não indexado, comprovados 
por cópia da folha de rosto do meio de divulgação do artigo e da primeira página do 
mesmo. 

3 pts / trabalho 

5. Trabalho completo publicado em anais de reunião científica classificada pelo 
Sistema QUALIS/Área Administração, Contabilidade e Turismo (CAPES), 
comprovados por cópia da folha de rosto do meio de divulgação do artigo e da 
primeira página do mesmo. 

5 pts / trabalho 

6. Resumo publicado em anais de reunião científica classificada pelo Sistema 
QUALIS/Área Administração, Contabilidade e Turismo (CAPES), comprovados 
por cópia do resumo e da folha de rosto do meio de divulgação do resumo. 

2 pts / resumo 

7. Apresentação de trabalho em reunião científica classificada pelo Sistema 
QUALIS/Área Administração, Contabilidade e Turismo (CAPES), comprovadas 
por certificado assinado pelo Coordenador ou pelo Presidente do evento cientifico. 

2 pts / trabalho 

8. Trabalho completo publicado em anais de outras reuniões científicas, 
comprovados por cópia da folha de rosto do meio de divulgação do trabalho e da 
primeira página do mesmo. 

2 pts / trabalho 

9. Resumo publicado em anais de outras reuniões científicas, comprovados por 
cópia do resumo e da folha de rosto do meio de divulgação do mesmo. 

1 pt / resumo 

10. Apresentação de trabalho em outras reuniões científicas, comprovadas por 1 pt / trabalho 
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certificado assinado pelo Coordenador ou pelo Presidente do evento cientifico. 
11. Membro de comissão organizadora de reuniões científicas ou técnicas, 
comprovadas com a declaração do Coordenador da comissão organizadora da IES 
responsável pelo evento. 

2 pts / evento 

12. Membro de equipe de projeto de ensino, pesquisa e extensão, aprovado por IES 
com duração superior a 3 meses, comprovado por documentos de participação e/ou 
coordenação do projeto ou declaração da IES.  

2 pts / projeto 

13. Palestras e conferências proferidas, minicursos ministrados, participação em 
mesas redondas ou em painéis de debate em eventos na área do concurso, 
comprovadas por declaração/certificado do evento. 

1 pt / atividade 

14. Membro de Conselho Editorial de revista científica, comprovadas por cópia da 
contracapa da revista ou de declaração da revista. 

1 pt / 
participação 

15. Orientação de alunos em iniciação científica, comprovadas por declaração da 
IES. 

1 pt / aluno / 
semestre 

 

3.2. Prova escrita 
Construção de um texto objetivo, claro e que demonstre o domínio teórico em relação ao tema 
sorteado. Serão atribuídos 70 pontos para o conteúdo (aderência ao tema, argumentação e estrutura 
lógica do conteúdo) e 30 pontos para a redação (aspectos gramaticais, clareza e organização do 
texto). 
 

3.3. Prova Didática 
Aula de no mínimo 40 e no máximo 50 minutos, em nível de graduação. Deverá ser observada a 
organização lógica do plano de aula; a exposição do conteúdo de forma objetiva, clara, organizada e 
dinâmica. Serão atribuídos 60 pontos para o domínio do assunto e 40 pontos para a dinâmica de 
exposição. Serão disponibilizados os seguintes recursos didáticos: quadro negro e/ou branco, giz 
e/ou pincel, data-show e computador. 
As provas escrita e didática serão realizadas mediante sorteio entre os seguintes temas: 
 

1. Princípios Fundamentais de Contabilidade 
2. Ativo e sua avaliação 
3. Passivo e sua mensuração 
4. Patrimônio Líquido 
5. Balanço Patrimonial 
6. Demonstração do Resultado do Exercício 
7. Demonstração de Fluxo de Caixa 
8. Demonstração do Valor Adicionado 
9. Operações com mercadorias 
10. Avaliação de Investimentos (Controladas e Coligadas) 
11. Consolidação de Demonstrações Contábeis 
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Obs.: A data e o local de realização das provas serão informados no documento de 
deferimento das inscrições a ser disponibilizado, em até 10 dias após o prazo de encerramento 
das inscrições, no site oficial da UFU – www.ufu.br. 


