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Calendário de execução do concurso público de provas e títulos para professor(a) da carreira 

do magistério superior, regime de trabalho T-40, DE, Classe A, Adjunto A, na área de Formação 

de Professore(a)s e Estágio Supervisionado, EDITAL REITOR N° 87, DE 30 DE AGOSTO DE 2016. 

Data  Horário Atividade Local 

7/11/2016 8h30min 
Sorteio do ponto da prova escrita 

A definir 
Realização da prova escrita 

8/11/2016 9h00min 

Divulgação dos resultados da prova 

escrita 

Sorteio do ponto para a prova didática.  

Sorteio da ordem de apresentação da 

prova didática (para candidato(a)s 

aprovado(a)s na prova escrita). 

Definição dos horários de apresentação. 

Secretaria do DE 

Secretaria do DE 

9/11/2016 9h00min 

Entrega dos currículos lattes com as 
devidas comprovações. 

Secretaria do DE 

Realização da prova didática A definir 

10/11/2016 9h00min 

Divulgação dos resultados da prova 

didática 
Secretaria do DE 

Defesa do plano de trabalho (segue a 
mesma ordem de apresentação da 
prova didática, considerando apenas 
o(a)s candidato(a)s aprovado(a)s 
naquela fase). 

A definir 

11/11/2016 9h00min 
Divulgação do resultado das defesas de 
plano de trabalho e análise dos 
currículos. 

Secretaria do DE 

14/11/2016 
Definido pela 

banca 

Encaminhamento do relatório final do 

concurso para homologação pelo DE 
Secretaria do DE 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. O(A) candidato(a) deverá se apresentar ao local e horário determinado para realização das 

etapas do concurso com 30 minutos de antecedência, munido de RG e CPF;  

2. Não será tolerado atraso na realização das provas escrita e didática;  

3. O resultado final do concurso só será divulgado após homologação do Relatório Conclusivo 

da Comissão Examinadora pelo Conselho de Centro do CCHSA. 

 
RITA CRISTIANA BARBOSA 

Chefe do DE 
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Conteúdo programático (pontos) do concurso público de provas e títulos para professor(a) da 

carreira do magistério superior, regime de trabalho T-40, DE, Classe A, Adjunto A, na área de 

Formação de Professore(a)s e Estágio Supervisionado, EDITAL REITOR N° 87, DE 30 DE AGOSTO 

DE 2016. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 - A relevância do estágio supervisionado para a formação inicial e continuada de 

professore(a)s e sua contribuição na prática pedagógica; 

2 - O estágio supervisionado como interlocução da teoria e prática: refletindo a práxis 

docente; 

3 - Desafios e possibilidades no campo de estágio para a formação do(a) professor(a) 
mediante as diversidades da realidade escolar;   
 
4 – Bases Legais e conceituais do Estágio Supervisionado; 

5 - O estágio supervisionado a partir de projetos de intervenção pedagógica nos espaços 

escolares e não escolares;  

6 – O estágio supervisionado como possibilidade de diálogo na relação universidade e escola; 

7 – A história da formação docente no Brasil: bases legais e conceptuais; 

8 – Os desafios da formação de professore(a)s na atualidade; 

9 – Formação de professore(a)s para a educação do campo: desafios teóricos e práticos; 

10 - As implicações da formação docente a partir da nova Base Nacional Comum Curricular. 

 

 

 

 

 

 

RITA CRISTIANA BARBOSA 
Chefe do DE 

 
 
 


