
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

PLANO DE PROCESSO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

ÁREA: PRÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Título: Plano de Concurso Público de provas e títulos, para provimento de cargo de 

professor substituto para o Campus Universitário do Tocantins/Cametá, para o Curso 

de Licenciatura Plena em Educação do Campo – ênfase em Ciências Agrárias e da 

Natureza. 

2. Classe: Assistente. 

3. Regime de Trabalho: 40 horas. 

4. Tema: Prática e Metodologia do Ensino de Ciências (para as disciplinas: 

Fundamentos Teóricos e metodológicos do Ensino das Ciências Naturais: EJA, Saberes 

da Terra, Pronera, Escolas Famílias Agrícolas, Casa Familiar Rural; Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos do Ensino das Ciências da Natureza: Ensino Médio (química 

e biologia; Fundamento Teórico e Metodológico do Ensino das Ciências da Natureza 

nos anos Finais do Ensino Fundamental; Seres Vivos I: Vírus, Bactérias, Proctista, 

Fungi; Estágio de Docência I)  

5. Número de vagas: 01(uma) vaga. 

6. Justificativa 

 

O Campus Universitário do Tocantins / Cametá da Universidade Federal do Pará, por 

intermédio da Faculdade de Educação do Campo, propõe a realização processo seletivo 



simplificado para a temática Prática e Metodologia do Ensino de Ciências. Tal 

proposição justifica-se pela necessidade de suprir a ausência da Professora EDILENA 

MARIA CORRÊA, SIAPE nº 2272166, o qual se encontra afastada para cursar a Pós-

Graduação (Doutorado), portaria nº 0962/2018. Conforme plano acadêmico anexo, não 

haverá possibilidade de atender à oferta das disciplinas encampada pela matéria em 

questão sem a substituição temporária do referido docente. 

 

II – INSCRIÇÃO 

 

Perfil do candidato: 

 

Poderão inscrever-se para o concurso os portadores de Diploma de Graduação com 

Licenciatura em Ciências Naturais, Biologia, Física ou Química, que possuam diploma 

de mestrado e/ou doutorado em educação ou Educação em Ciências.    

 

Os diplomas dos candidatos deverão satisfazer as seguintes condições: 

 

 Tenha sido expedido por Instituições de ensino superior nacional reconhecida e 

credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura; 

 Tenha sido expedido por Instituições de ensino superior estrangeira, registrado 

ou revalidado pelo Ministério da Educação e Cultura ou ainda reconhecidos pela 

UFPA; 

 

Unidade promotora:  

 

Universidade Federal do Pará 

Campus Universitário do Tocantins/Cametá 

Faculdade de Educação do Campo 

Travessa Padre Antônio Franco, nº 2417, Bairro: Matinha 

Cametá - Pará – Brasil. CEP: 68.400-000 

Fone/Fax: (91) 3781-1182  

Site: http://www.campuscameta.ufpa.br 

Horário: As inscrições deverão ser feitas nos prazos estabelecidos no Edital do 

concurso, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, no horário das  

h às 12 h e das 16 h às 19 h. Em caso de inscrições pelos correios, será considerada a 



data de postagem para efeito de aceitação de inscrição ao concurso, desde que esta não 

exceda o prazo estabelecido no edital. 

 

Documentos (Resolução n
o
 4.559, de 26 de agosto de 2014): 

 

O candidato deverá apresentar os documentos previstos na legislação em vigor, 

conforme a ser disposto no edital do concurso. 

Da inscrição no concurso (Art. 12 da Resolução 4.559/CONSEPE) 

I - Requerimento de inscrição devidamente preenchido conforme estabelecido no Edital; 

II - Recolhimento da taxa de Inscrição estabelecida em Edital ou deferimento de 

solicitação de isenção;  

 

III - Curriculum na Plataforma Lattes, impresso em 3 (três) vias, acompanhada de 

documentação comprobatória, sendo uma via com documentação autenticada 

oficialmente; 

 

Etapas: A inscrição constará de duas etapas: 

 

Entrega dos documentos necessários no local de inscrição ou postagem desses 

documentos, via SEDEX, através da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS-ECT, até a data limite estabelecida no edital do concurso. 

 

Análise da documentação e homologação das inscrições, a ser realizada pelo Conselho 

do Campus Universitário de Cametá e divulgada pelo Centro de Processo Seletivo 

(CEPS) da UFPA (Art. 13 da Resolução 4.559/CONSEPE). 

 

COMISSÃO JULGADORA 

 

Composição (Resolução n
o
 4.198, de 26 de outubro de 2011): 

 A Faculdade de Educação do Campo indica os professores abaixo 

relacionados para compor a Comissão Julgadora que executará o Processo de Seleção: 

Profº. Dr. Lincoln Silva Carneiro – FECAMPO/Campus de Cametá (Presidente); 

Profº. MSc. Tiago Corrêa Saboia – FECAMPO/Campus de Cametá (Membro); 

Profª. MSc. Waldma Maíra Menezes de Oliveira (Membro); 

Profª. MSc. Maria Madalena Costa Freire Corbin – FECAMPO/Campus de 

Cametá (Suplente)  



 

JULGAMENTO DE TÍTULOS, PROVAS E APROVAÇÃO 

 

Das Provas e Títulos 

 O concurso compreenderá julgamento de: 

a) Prova Escrita – Eliminatória 

b) Prova Didática – Eliminatória 

c) Prova de Títulos – Classificatória 

 

Prova Escrita: 

 

A prova escrita consistirá da dissertação sobre um (1) tema sorteado no 

momento da prova, dentre os dez (10) constantes do programa elaborado para o 

processo seletivo e terá duração máxima de 03 (horas) horas. A leitura da prova escrita 

será feita imediatamente após o encerramento da mesma, com a presença obrigatória 

dos candidatos. Durante a leitura não poderá ocorrer nenhuma correção ou acréscimo no 

que foi anteriormente redigido pelos candidatos, sob pena de eliminação. Eliminado 

também estará o candidato que faltar à leitura da prova. 

 

Prova Didática: 

 

A prova didática consistirá de uma aula proferida em tempo variável de 45 a 50 

minutos, sobre um dos dez (10) temas constantes no edital, sorteado em presença 

dos(as) candidatos(as) 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da mesma. Ao 

iniciar a prova didática o(a) candidato(a) fornecerá, obrigatoriamente, a cada um dos 

integrantes da Comissão Julgadora, o respectivo Plano de Aula. O(a) candidato(a) 

poderá utilizar na execução da prova didática, quaisquer recursos didáticos por ele 

julgado recomendável e/ou disponíveis na instituição. Todos(as) candidatos(as) deverão 

estar presentes no local da prova no horário determinado para o início da mesma, não 

sendo permitido a nenhum(a) candidato(a) assistir a prova do(a) concorrente. O(a) 

candidato(a) que pretender utilizar algum multimeio, deverá solicitá-lo com a 

antecedência necessária, para que a Comissão Julgadora possa providenciar o recurso. 

A prova didática destina-se à avaliação do desempenho didático pedagógico do 

candidato quanto aos seguintes critérios (Art. 20 da Resolução 4.559/CONSEPE): 

I – clareza de ideias, atualização e profundidade na abordagem do tema (4,0); 

II – planejamento e organização (4,0); 



III – recursos didáticos (2,0). 

 

Julgamento de Títulos: 

O(s) Diploma(s) do(s) curso(s) de Pós-graduação deve(m) ser reconhecido(s) 

pelo Conselho Federal de Educação, ou quando expedido por instituições estrangeiras, 

deve(m) ter sido submetido(s) a processo de revalidação no Brasil, conforme prevê 

legislação específica. 

Será realizado por meio do exame do Curriculum Vitae da Plataforma Lattes 

apresentado pelo (a) candidato (a). Esta prova é de caráter classificatório. 

 A Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que devidamente 

comprovados, os seguintes grupos de atividades, conforme pontuação estabelecida pela 

Unidade de realização do concurso (Resolução n
o
 01/2014 / CUNTINS – UFPA): 

 -Grupo I – Formação Acadêmica (2,0); 

 -Grupo II – Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural (3,0); 

 -Grupo III – Atividades Didáticas (4,0); 

 -Grupo IV – Atividades Técnico-Profissionais (1,0). 

 

A ausência do candidato em qualquer etapa das provas escrita e didática 

inclusive da leitura pública da prova escrita, implicará em sua eliminação. 

Local, horário e datas de realização das provas 

 O local, a data e a hora da realização das provas, assim também como 

homologação das inscrições serão divulgados no  http://www.campuscameta.ufpa.br 

 

III - PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA E DIDÁTICA 

As provas escrita e didática serão baseadas nos seguintes tópicos: 

 

1. A influência das novas tecnologias na prática de ensino de Ciências 

2. As competências necessárias ao docente de Ciências no atual contexto 

educacional; 

3. Concepção e planejamento de aulas de ciências; 

4. Educação científica e o ensino de ciência; 

5. Experimentação no ensino de Ciências; 

6. Produção de materiais didáticos para o ensino de Ciências;  

7. Prática de ensino e estágio supervisionado como práticas formativas;  

8. Prática docente e a sala de aula como campo de pesquisa; 

9. Prática docente e o professor reflexivo; 



10. Tendências Metodológicas no ensino de Ciências; 

 

IV – BIBLIOGRAFIA INDICADA 

 

AUTH, Milton et al. Situação de Estudo na área de Ciências do Ensino Médio: 

rompendo fronteiras disciplinares. p. 253-276. In: MORAES, Roque & MANCUSO, 

Ronaldo (org.) Educação em Ciências: produção de currículos e formação de 

professores. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004, 304p. 
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educações.89 In: PRETTO, Nelson De Luca (org). Tecnologias e Novas Educações. 

Salvador, Edufba, 2005. 

 

BRANDÃO, Carlos. Casa de escola: Cultura camponesa e educação rural. 2ª 

edição.Campinas: Papirus, 1984. 

 

______.O trabalho de saber: Cultura camponesa e escola rural. São Paulo: FTD, 1990. 

(Coleção aprender e ensinar) 

 

CALDART, Roseli Salete. A escola do campo em e movimento In: BENJAMIM, 

Cezar e CALDART, Roseli Salete. Projeto Popular e Escolas do Campo. 2ª edição. 

Brasília: DF: Articulação Nacional por uma educação no Campo, 2001. (Coleção Por 

um a Educação Básica no Campo nº 3). 

 

______.Educação e movimento: Formação de educadoras e educadores no MST. 

Petrópolis.Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 

CADERNOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. v. 1 a 7. Brasília: Articulação por uma 

educação do Campo / NEAD. 

 

CACHAPUZ, A.; GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A.M.P.; PRAIA, J.; VILCHES, A. 

(organizadores). A Necessária Renovação do Ensino das Ciências. São Paulo, Cortez, 

2005. 

 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a 

prática. 1. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004. v. 1. 154 p 

 

CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão 

social. Rev. Bras. Educ. [online]. 2003, n.22, pp.89-100 

 

DAMASCENO, Maria Nobre. A construção do saber pelo camponês na sua prática 

produtivo e política In: THERRIEN, Jacques e DAMASCENO, Maria Nobre 

(Coords.).  Educação e escola no campo. Campinas: Papirus, 1993.  

 

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. 

Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.  

 

FONSECA, Maria Teresa Souza. A extensão rural no Brasil: um projeto educativo para 

o capital. São Paulo: Edições Loyola, 1985 

 

FREIRE, P.; BETTO, F. Essa escola chamada vida. 6ª ed. São Paulo, Ática, 1985. 

(Série Educação em Ação). 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CHASSOT,+ATTICO


FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 17
a
 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1986. 

 

______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 17ª ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996.  

 

LUDKE, M.; ANDRE, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo, 

EPU, 1986. 

 

 

MOLINA, M. C. (Org). Educação do Campo e Pesquisa: questões para reflexão. 

Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 2006. 

 

OLIVEIRA, Rosiska D. & OLIVEIRA, Miguel D. A reinvenção da educação: os 

movimentos sociais como contexto educativo. In FREIRE, Paulo (org). Vivendo e 

Aprendendo: experiências do IDAC em educação popular. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 

1985.  

 

 ______. Pesquisa Social e ação Educativa: conhecer a realidade para poder transformá-

la. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Pesquisa Participante. São Paulo: 

Brasiliense, 1999. 

 

PIMENTA, S.G.; LIMA, M.S.L. 2004. Estágio e docência. São Paulo, Cortez Editora, 

296 p. 

 

PERRENOUD, Ph. (2002). A Prática Reflexiva no Ofício de Professor : 

Profissionalização e razão pedagógicas. Porto Alegre : Artmed Editora (trad. en 

portugais de Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant. 

Professionnalisation et raison pédagogique. Paris : ESF, 2001). 

 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem 

e Projeto Político-Pedagógico – elementos metodológicos para elaboração e realização. 

7ª ed.- São Paulo: Libertad, 2000.  

 

 

 

V - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Os membros da comissão julgadora atribuirão notas entre 0 e 10 para cada uma 

das provas de cada candidato, inclusive ao julgamento de títulos. A pontuação do 

candidato em cada prova será obtida pela media aritmética simples das notas atribuídas 

por cada membro da comissão julgadora, considerada 1 (uma) casa decimal, e 

posteriormente convertido ao seu conceito equivalente, de acordo com a tabela a seguir: 

  

NOTAS CONCEITOS 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/P/Perrenoud_2002_A.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/P/Perrenoud_2002_A.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/P/Perrenoud_2001_A.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/P/Perrenoud_2001_A.html


10,0 a 9,0 EXCELENTE  

8,9 a 7,0 BOM  

6,9 a 5,0 REGULAR 

4,9 a 0 INSUFICIENTE 

 

Será considerado aprovado no Concurso o candidato que tenha obtido pontuação 

igual ou superior a 7 (sete) nas provas de caráter eliminatório (escrita e didática), 

independentemente das pontuações obtidas nas outras provas, desde que seja no mínimo 

5,0 (cinco) no Título, que é correspondente ao conceito REGULAR. 

O resultado de cada etapa eliminatória será disponibilizado via Internet e nos 

quadros de aviso do Campus Universitário de Cametá. 

A classificação final dos candidatos será feita com base na média aritmética 

simples dos pontos obtidos nas provas e títulos, em ordem decrescente de pontuação. 

 O arredondamento será feito para a primeira casa decimal, da seguinte maneira: 

Quando na segunda casa decimal o número for menor que 5 (cinco), deve-se manter o 

mesmo número da primeira casa decimal. Porém, quando for igual ou maior que 5 

(cinco), deve-se arredondar o número da primeira casa decimal para o imediatamente 

superior. 

 

VI - ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS PELO DOCENTE: 

 

O candidato aprovado deverá realizar as seguintes atividades no Campus 

Universitário de Cametá: 

a) Desenvolver atividades curriculares nos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação; 

b) Orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC), Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC), Especialização; 

c) Participar de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

d) Integrar-se a todas as atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade 

de Educação do Campo do Campus Universitário de Cametá. 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

- A Comissão Julgadora lavrará ATA circunstanciada de todas as sessões que 

realizar. 

- A prova didática será de caráter público. 



- O aproveitamento dos candidatos para efeito de admissão obedecerá 

rigorosamente à ordem decrescente de classificação. 

- A contratação do(s) selecionado(s) será de responsabilidade da Universidade 

Federal do Pará. 

- Os casos omissos serão decididos obedecendo a Resolução Nº. 4.198, de 26 de 

outubro de 2011 e ao Regimento Geral da UFPA. 

 

Cametá-PA,  05 de junho de 2018. 

 

 

Prof. M. Sc. Maria Madalena Costa Freire Corbin 

Diretora da Faculdade de Educação do Campo – CUNTINS / UFPA 

Port. Nº 0283/2017 – Reitoria  

 


