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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR CLASSE A 

 ÁREAS DE CONHECIMENTO: Psicologia da Educação; Psicologia da Educação: 
Fundamentos da Educação Especial; Sociologia da Educação: diversidade étnico-

racial, gênero e sexualidade. 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROVAS – ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
1) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
1.1 Prova Escrita 
 

1. Adequação ao tema (Peso 2,5). 
2. Domínio teórico/conceitual (Peso 2,5). 
3. Atualização bibliográfica (Peso 2,5). 
4. Qualidade do texto (Peso 1,0). 
5. Síntese integradora (Peso 1,5). 

 
1.2 Prova Didática 
 

1. Apresentação de plano de aula (Peso 1,0). 
2. Desenvolvimento da aula, observando-se domínio do conteúdo, a organização 

didática e a apresentação de síntese (Peso 6,0). 
3. Desempenho do candidato quanto aos procedimentos didáticos escolhidos, 

linguagem e adequação do tempo (Peso 3,0). 
 
2) REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

As normas e disposições para a realização de todas as provas (Escrita, Didática, 
Análise do Currículo e Defesa da Produção Intelectual) se encontram na Resolução nº 24/13 
– CEPE da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Lembramos que, quando da inscrição, 
os candidatos declararam ter conhecimento dos termos da supramencionada Resolução, 
não podendo alegar deles desconhecimento.  
 
3) ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

- Por ordem das comissões julgadoras, não será permitido o uso de aparelhos 
eletrônicos (incluindo notebooks, tablets, celular, etc.) durante a realização das provas – 
inclusive para consulta a ebooks, arquivos digitalizados, artigos em PDF, dentre outros, na 
prova escrita. 

- Nos termos dos editais 421 e 424/2015 – PROGEPE e da Resolução 24/13-CEPE, 
para a prova de análise do currículo deverão ser apresentadas cinco cópias do curriculum 
vitae, sendo uma delas documentada, de acordo com a sequência da tabela de 
pontuação da Resolução nº 10/05 – CEPE. Nesta etapa do concurso, não serão aceitos 
outros modelos de currículo (inclusive o Lattes).   
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