
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA N. 233, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA 

NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

  

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB comunica aos candidatos inscritos no Concurso Público objeto do Edital de 

Abertura n. 233/2015, a retificação do Item 6 – Das Provas e do Anexo II, conforme o texto escrito abaixo: 

 

6 DAS PROVAS  

FASE PROVA CARÁTER PESO 

1ª FASE 

 

Prova Escrita de Conhecimentos – 

discursiva 
Eliminatório e classificatório 2 (dois) 

2ª FASE 

Prova Oral para Defesa de 
Conhecimentos 

Eliminatório e classificatório 2 (dois) 

Prova Didática Eliminatório e classificatório 1 (um) 

Prova de Títulos Classificatório - 

 

6.1 DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS  

6.1.1 A Prova Escrita de Conhecimentos, de caráter obrigatório, eliminatório e classificatório, terá peso dois e valerá de zero (0) a dez 

(10) pontos. Consistirá em discorrer sobre um tema, dentre os 2 constantes do Anexo 1 – Quadro dos Objetos de Avaliação, sorteado 
pela Comissão antes do início da prova. O tema que não for sorteado para a Prova Escrita de Conhecimentos será o objeto de avaliação 

da Prova Didática. 

6.1.2 A Prova Escrita de Conhecimentos terá peso dois no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório (NFPCE). 
6.1.3 A Prova Escrita de Conhecimentos deverá ser realizada sem consulta e em língua portuguesa e abrangerá os objetos de avaliação 

(habilidades e conhecimentos) descritos no Anexo I – Quadro dos Objetos de Avaliação. 

6.1.3.1 O candidato disporá de, no máximo, 100 (cem) linhas para responder à questão apresentada. 
6.1.4 A Prova Escrita de Conhecimentos terá a duração máxima de 4 (quatro) horas. 

6.1.5 A Prova Escrita de Conhecimentos será aplicada simultaneamente a todos os candidatos. 

6.1.6 A Prova Escrita de Conhecimentos será corrigida pela Comissão Examinadora, sendo aprovado o candidato que obtiver nota final 
(NFPE) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, não considerando o seu respectivo peso. 

6.1.7 Nos casos de fuga ao tema ou ausência de texto, o candidato receberá nota ZERO na Prova Escrita de Conhecimentos, ou na 

questão. 
6.1.8 O candidato deverá apor sua assinatura somente no local próprio no Caderno de Texto Definitivo. Qualquer marca identificadora 

realizada pelo candidato no espaço destinado à transcrição das questões discursivas ensejará a não correção desta prova. 

6.1.9 Na Prova Escrita de Conhecimentos, cada membro da Comissão Examinadora avaliará e pontuará o candidato em conformidade 
com os critérios a seguir: 

a) capacidade analítica e de articulação entre os temas objeto do concurso para resposta a questão colocada, com pontuação igual a 3,0; 

b) capacidade critica e atualidade dos conteúdos desenvolvidos, com pontuação igual a 2,0; 
c) clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos, com pontuação igual a 2,0; 

d) forma (uso correto da Língua Portuguesa), com pontuação igual a 1,5. 
e) forma (uso correto da Língua Portuguesa), com pontuação igual a 1,5. 

6.1.10 A Nota Final da Prova Escrita de Conhecimentos (NFPE) será a média aritmética das notas atribuídas pelos membros da 

Comissão Examinadora. 

 

6.2 DA PROVA ORAL PARA DEFESA DE CONHECIMENTOS 

6.2.1 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 
(dez) pontos. 

6.2.2 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos terá peso dois no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório. 

6.2.3 A ordem de apresentação da Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será objeto de sorteio. 
6.2.4 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos, sendo o tempo máximo de 30 

(trinta) minutos destinados à apresentação por parte do candidato e o tempo mínimo de 10 (dez) minutos destinados à arguição do 

candidato pela Comissão Examinadora. A soma dos tempos não poderá ultrapassar o tempo de duração máxima da prova. A Prova Oral 
para a Defesa de Conhecimentos constará de exposição acerca da produção acadêmica do candidato e sobre o seu grau de conhecimento 

relativo à área do concurso. 

6.2.5 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será gravada em meio magnético ou eletrônico de voz. 
6.2.5.1 O procedimento de gravação da Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será de responsabilidade exclusiva da Fundação 

Universidade de Brasília (FUB), estando o candidato impedido de efetuar a gravação por meios próprios. 

6.2.5.2 A gravação magnética ou eletrônica de voz ficará disponível durante o concurso público e até o período de sua vigência. 
6.2.6 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será aberta ao público, vedada a presença de candidatos concorrentes, sendo 

proibido ao público arguir quaisquer dos candidatos. 

6.2.7 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e de apresentação da Prova Oral para Defesa de Conhecimentos, sendo-
lhe facultado, e de sua inteira responsabilidade, o uso dos recursos audiovisuais que trouxer para o concurso. Não serão disponibilizados 

recursos audiovisuais da Fundação Universidade de Brasília (FUB). 

6.2.8 Na Prova Oral para Defesa de Conhecimentos, cada membro da Comissão Examinadora avaliará e pontuará o candidato em 
conformidade com os critérios a seguir: 

a) nível de conhecimento na área objeto do concurso, com pontuação igual a 3,0; 

b) capacidade de inter-relacionamento de ideias e conceitos, com pontuação igual a 2,5; 
c) raciocínio, com pontuação igual a 2,0 

d) forma de expressão (uso da norma culta da Língua Portuguesa), com pontuação igual a 1,5 

e) adequação da exposição ao tempo previsto, com pontuação igual a 1,0. 
6.2.8.1 A nota de cada membro da Comissão Examinadora será a soma dos pontos atribuídos aos critérios de avaliação desta Prova. 

6.2.8.2 A Nota Final da Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos (NFPO) será a média aritmética das notas individuais atribuídas 

pelos membros da Comissão Examinadora. 
6.2.9 Para aprovação nesta prova, o candidato deverá obter nota final (NFPO) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, não considerando o 

seu respectivo peso. 

6.2.9.1 O candidato que obtiver nota final (NFPO) inferior a 7,0 pontos, não considerando o seu peso, será eliminado do concurso 
público. 

 



6.3 DA PROVA DIDÁTICA  

6.3.1 A Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. 

6.3.1.1 A Prova Didática terá peso unitário no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório. 

6.3.2 A Prova Didática consistirá de aula teórica do candidato acerca do objeto de avaliação, entre os constantes do Anexo 1 – Quadro 

dos Objetos de Avaliação, que não tiver sido sorteado para a Prova Escrita de Conhecimentos. 

6.3.3 A ordem de apresentação da Prova Didática será objeto de sorteio. 

6.3.4 A Prova Didática terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos, sendo o tempo máximo de 40 (quarenta) minutos destinados à 
apresentação por parte do candidato e o tempo mínimo de 10 (dez) minutos destinados à arguição do candidato pela Comissão 

Examinadora. A soma dos tempos não poderá ultrapassar o tempo de duração máxima da Prova Didática.  

6.3.5 A Prova Didática será gravada em meio magnético ou eletrônico de voz. 
6.3.5.1 O procedimento de gravação da Prova Didática será de responsabilidade exclusiva da Fundação Universidade de Brasília (FUB), 

estando o candidato impedido de efetuar a gravação por meios próprios.  

6.3.5.2 A gravação magnética ou eletrônica de voz ficará disponível durante o concurso público e até o período de sua vigência. 
6.3.6 A Prova Didática será aberta ao público, vedada a presença de candidatos concorrentes, sendo proibido ao público arguir quaisquer 

dos candidatos. 

6.3.7 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e de apresentação da Prova Didática, sendo-lhe facultado, e de sua inteira 
responsabilidade, o uso dos recursos audiovisuais que trouxer para o concurso. Não serão disponibilizados recursos audiovisuais da 

Fundação Universidade de Brasília (FUB). 

6.3.8 Para a apresentação da Prova Didática, o candidato deverá entregar à Comissão Examinadora, no seu respectivo horário, três cópias 
do plano de aula. 

6.3.9 Na Prova Didática, cada membro da Comissão Examinadora avaliará e pontuará o candidato em conformidade com os critérios a 

seguir: 
a) domínio do objeto de avaliação sorteado, com pontuação igual a 3,0; 

b) capacidade de organizar ideias a respeito do objeto de avaliação sorteado, com pontuação igual a 2,5; 

c) capacidade de expor ideias a respeito do objeto de avaliação sorteado ao nível do aluno de graduação, com pontuação igual a 2,0; 

d) objetividade, com pontuação igual a 1,5; 

e) espírito crítico, com pontuação igual a 0,5; 

f) coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula, com pontuação igual a 0,25; 
g) adequação da exposição ao tempo previsto, com pontuação igual a 0,25. 

6.3.9.1 A nota de cada membro da Comissão Examinadora será a soma dos pontos atribuídos aos critérios de avaliação desta Prova. 

6.3.9.2 A Nota Final da Prova Didática (NFPD) será a média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Comissão 
Examinadora. 

6.3.10 Para aprovação nesta prova, o candidato deverá obter nota final (NFPD) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, não considerando o 

seu respectivo peso. 
6.3.10.1 O candidato que obtiver nota final (NFPD) inferior a 7,0 pontos, não considerando o seu peso, será eliminado do concurso 

público. 

 

 

6.4 DA PROVA DE TÍTULOS 

6.4.1 A Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. 

6.4.2 Para a entrega dos documentos comprobatórios para a Prova de Títulos, o candidato deverá observar o constante da seção 15 – Da 

Organização dos Títulos para a Prova de Títulos do Edital de Condições Gerais. 
6.4.3 O Currículo Lattes não será objeto da Prova de Títulos, nem será consultado para auxiliar na avaliação dos títulos. Só serão 

considerados os títulos entregues para esse fim. 

6.4.4 Para a Prova de Títulos os candidatos deverão considerar as informações contidas no Anexo II – Formulário de Pontuação da Prova 

de Títulos para a denominação de Adjunto “A”, partes integrantes deste Edital.  

6.4.5 É facultada a entrega de cópias dos títulos declarados sem autenticação em cartório ou sem a apresentação de original para 

autenticação, desde que o candidato assine e apresente a Declaração de Cópia Autêntica, disponível no Anexo II. As cópias entregues 
não serão devolvidas em hipótese alguma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

CLASSE A – DENOMINAÇÃO: ADJUNTO “A” – NÍVEL 1 

 

 

NOME DO 

CANDIDATO: 
 

 

 

 

Quantidade de Títulos 

apresentados: 
 

NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO: 
 

NÚMERO DO EDITAL:  

 

 

Declaro, para fins de Prova de Títulos, que o presente caderno está organizado da seguinte forma: 

1. Formulário de Pontuação da Prova de Títulos. 

2. Declaração de Cópias Autênticas, devidamente preenchida e assinada, se for o caso. 

3. Todos os títulos estão organizados por Grupo e contêm a indicação do item para o qual estão sendo apresentados. 

4. Todos os títulos estão devidamente assinados pelo candidato, em conformidade com o subitem 15.2.3 do Edital de Condições 

Gerais. 

5. Todas as folhas deste caderno estão devidamente numeradas pelo candidato. 

Quantidade de páginas 

 

Declaro, ainda, ter ciência do teor dos Editais do Concurso Público, disponíveis em http://www.dgp.unb.br/concursos, e que 

recebi da Unidade Acadêmica ou Departamento responsável pelo Concurso o comprovante de entrega dos Títulos. 

 

 
 

 

 

 
 

AUTENTICAÇÃO 

 
DATA: 

 
ASSINATURA DO CANDIDATO: 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 O candidato deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, observando as instruções 

das seções 14 - Da Prova de Títulos e 15 - Da Organização dos Títulos Para a Prova de Títulos do Edital de Condições 
Gerais, disponível em http://www.dgp.unb.br/concursos. 

1. O candidato deverá preencher as colunas correspondentes à quantidade de títulos e à respectiva pontuação.  

2. A prova de títulos, de caráter apenas classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.  
3. A prova de títulos compreenderá a avaliação dos comprovantes correspondentes ao período dos últimos cinco anos que 

antecedem o início da inscrição, exceto para o Grupo I. 

4. A Comissão Examinadora não reclassificará a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos títulos. Eventuais perdas 
de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do candidato. 



 

Grupo I – Títulos Acadêmicos  

Observação: para este grupo, não haverá limitação de data de obtenção do 

título – Grupo limitado em 1,5 pontos. 

Valor de 
cada 

Título 

Quantidade de 

Títulos 
Pontuação Total 

1.1 Mestrado concluído em Sociologia ou Ciências Sociais. 1,0   

1.2 Mestrado concluído em área afim.  0,5   

1.3 Mestrado fora da área.  0,4   

1.4 Graduação em Ciências Sociais.  0,5   

1.5 
Prêmio à atividade intelectual e dignidade acadêmica honorífica na 

área do concurso. 
0.2   

1.6 
Prêmio à atividade intelectual e dignidade acadêmica honorífica fora 

da área do concurso. 
0.1   

Total do Grupo I => 
 

 

 

Grupo II – Atividades Ligadas ao Ensino, à Extensão e Estágios – Grupo 

Limitado em 3,0 pontos. 

Valor de 

cada 

Título 

Quantidade de 
Títulos 

Pontuação Total 

2.1 

Exercício do magistério superior, como docente em Sociologia ou 

Ciências Sociais em curso de graduação e/ou pós-graduação em 

Instituição Pública de Ensino Superior. Por ano letivo completo. Não 

cumulativa com outras quaisquer no mesmo período. 

0.5   

2.2 

Exercício do magistério superior, como docente em Sociologia ou 

Ciências Sociais em curso de graduação e/ou pós-graduação em 

Instituição Privada de Ensino Superior. Por ano letivo completo. Não 
cumulativa com outras quaisquer no mesmo período. 

0.3   

2.3 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação 

e/ou pós-graduação, em área afim, em Instituição Pública de Ensino 

Superior. Por ano letivo completo. Não cumulativa com outras quaisquer 
no mesmo período. 

0,2   

2.4 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação 

e/ou pós-graduação, em área afim, em Instituição Privada de Ensino 
Superior. Por ano letivo completo. Não cumulativa com outras quaisquer 

no mesmo período. 

0,1   

2.5 
Exercício do magistério no ensino médio, como docente de sociologia. Por 
ano letivo completo. Não cumulativa com outras quaisquer no mesmo 

período. 

0,1   

2.6 
Orientação de Tese de Doutorado aprovada em Sociologia ou Ciências 

Sociais. Pontuação por dissertação. 
0,5   

2.7 
Orientação de dissertação de mestrado aprovada em Sociologia e/ou 

Ciências Sociais. Pontuação por dissertação. 
0,3   

2.8 Pós-Doutoramento na área do concurso.  0.4   

2.9 Pós-Doutorado fora da área do concurso. 0.2   

2.10 
Orientação de monografia de especialização aprovada. Pontuação por 
monografia. Limitado a 1,0 ponto. 

0,2   

2.11 
Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação 

em Ciências Sociais. Pontuação por monografia ou trabalho. Limitado 

a 1,0 pontos. 

0,1   

2.12 
Orientação de grupo PET em Sociologia ou Ciências Sociais. 

Pontuação por grupo-ano. Limitado a 0,5 pontos. 
0,1   

2.13 

Orientação de aluno bolsista de iniciação científica ou iniciação à 

docência. Pontuação por bolsista-ano. Limitado a 0,5 ponto.  
 

0,08   

2.14 
Orientação de aluno bolsista de monitoria. Pontuação por bolsista-ano. 

Limitado a 0,5 pontos. 
0,05   

2.15 
Orientação de aluno bolsista de extensão. Pontuação por bolsista-ano. 
Limitada a 0,5 pontos. 

0,05   

2.16 

Participação em Banca Examinadora de doutorado em Sociologia ou em 

Ciências Sociais como membro efetivo. Pontuação por tese. Limitada a 1,0 

ponto. 

0,05   

2.17 
Participação em Banca Examinadora de mestrado como membro efetivo. 

Pontuação por dissertação. Limitada a 1,0 ponto. 
0,05   

2.18 
Participação em Banca Examinadora de monografia de conclusão de curso 
ou de especialização. Limitada a 1,0 ponto. 

0,03   

2.19 
Participação em Banca Examinadora de Concurso Público de Docente 

para a classe de Professor Adjunto como membro efetivo. 
0,1   

2.20 
Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão devidamente registrado 
no órgão competente. Pontuação por programa/projeto. Limitado a 1,0 

pontos. 

0,1   

2.21 
Coordenação de curso de especialização 360 horas. Pontuação por 
coordenação. Limitada a 0,5 pontos. 

0,1   



2.22 
Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h/aula). Pontuação por 

coordenação. Limitada a 0,1 pontos. 
0,01   

Total do Grupo II =>   

 

 

Grupo III – Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural na área do 

Concurso – Grupo limitado em 5,0 pontos 

Valor de 

cada 

Título 

Quantidade de 
Títulos 

Pontuação Total 

3.1 Livro autoral publicado com ISBN, na área de Sociologia. 1,0   

3.2 Livro organizado publicado com ISBN, na área de Sociologia. 0,5   

3.3  Livro autoral publicado com ISBN, em área afim. 0,5   

3.4 Livro organizado publicado com ISBN, em  área afim. 0,3   

3.5 Capítulo de livro publicado com ISBN, na área de Sociologia. 0,4   

3.6 Capítulo de livro publicado com ISBN, em área afim. 0,2   

3.7 
Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na 

CAPES/Qualis como Qualis A1 e A2, na área de Sociologia. 

Pontuação por publicação. 

0,6   

3.8 
Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na 

CAPES/Qualis como Qualis B1 e B2, na área de Sociologia. Pontuação 

por publicação. 

0,4   

3.9 
Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na 

CAPES/Qualis como Qualis B3 a B5, na área de Sociologia. 

Pontuação por publicação. 

0,2   

3.10 
Publicação de trabalho científico em revista ainda não qualificada na 

CAPES/Qualis da área de Sociologia, porém equivalente aos critérios 

da área de Sociologia para A1 a B1. Pontuação por publicação. 

0,3   

3.11 
Publicação de trabalho científico em revista ainda não qualificada na 

CAPES/Qualis da área de Sociologia, porém equivalente aos critérios 

da área de Sociologia para B2 a B5. Pontuação por publicação. 

0,2   

3.11 
Trabalho completo publicado em anais de congresso internacional, na 

área de Sociologia. Pontuação por trabalho. Limitado a 1 ponto. 
0,1   

3.12 
Trabalho completo publicado em anais de congresso nacional na área 

de Sociologia. Pontuação por trabalho. Limitado a 0,5 ponto. 
0,05   

3.13 
Trabalho completo publicado em anais de congresso regional na área 

de Sociologia. Pontuação por trabalho. Limitado a 0,5 ponto. 
0,05   

3.14 
Prêmio por atividade científica, na área de Sociologia. Limitada a 0,9 

ponto. 
0,3   

3.15 
Manual didático ou outro instrumento didático. Pontuação por 

manual ou instrumento. Limitado a 0,5 ponto. 
0,1   

3.16 
Organização de congressos. Pontuação por evento. Limitado a 0,6 

ponto. 
0,3   

Total do Grupo III =>   

 
 

Grupo IV – Exercício de atividades ligadas à administração universitária. 

Grupo limitado em 0,5 pontos 

Valor de 

cada 

Título 

Quantidade de 
Títulos 

Pontuação Total 

4.1 

Ocupantes de direção (tais como reitor/a, vice-reitor/a, decana/o ou pró-

reitor/a e chefe de unidade) ou cargos de CD-3 e CD-4 ou cargos de 

direção equivalentes. Pontuação por ano. 

0,1   

4.2 Membro de Conselhos Superiores de Universidades. Pontuação por ano.  0,05   

4.3 

Presidência de Comissão de Progressão Funcional, Comissão de Ética 

Profissional e Comitê de Ética em Pesquisa, em Instituição de Ensino 
Superior.  

0,05   

4.4 

Chefia de departamento, coordenador de colegiado de curso de graduação, 

coordenador de programa de 
pós-graduação de caráter permanente. Pontuação por ano.  

0,1   

4.5 
Coordenação de curso de especialização de caráter permanente ou 

eventual. Pontuação por curso.  
0,05   

4.6 
Atividade profissional relacionada com a área de conhecimento. 
Pontuação por ano.  

0,05   

Total do Grupo IV=> 
 

PONTUAÇÃO TOTAL =>   

 

 
Prof.ª Dr.ª Maria Ângela Guimarães Feitosa 

Decana de Gestão de Pessoas 



 


