
Orientação do processo seletivo Prova de Métodos Pedagógicos 

 

VIII – DAS PROVAS 

 

6. A Prova de Métodos Pedagógicos consistirá na apresentação de uma aula, 

ministrada pelo candidato perante a Banca Examinadora, versando sobre os 

conteúdos do componente curricular. 

6.1. O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado pela 

Banca Examinadora no dia designado para a prova, antes do início da 

aula, sendo escolhido 1 (um) dentre 3 (três) temas constantes do edital de 

convocação para a referida prova. 

6.2. O candidato deverá preparar o plano de aula de cada tema em 3 (três) 

vias e entregar aos membros da Banca Examinadora aquele referente ao 

tema sorteado. 

6.3. A duração da Prova de Métodos Pedagógicos constará do edital de 

convocação para a referida prova. 

6.4. A Prova de Métodos Pedagógicos tem por objetivo avaliar o candidato sob 

o aspecto do conhecimento específico, voltado para área do componente 

curricular e sob o aspecto didático–pedagógico da prática docente, mediante 

critérios estabelecidos no Capítulo IX deste Edital. 

7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a aplicação da 

Prova de Métodos Pedagógicos, preferencialmente, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos, munido do original de um documento de 

identidade. 

7.1. São considerados documentos de identidade: carteiras e/ou cédulas de 

identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, 

pelo Ministério das Relações Exteriores, Polícia Militar e pela Polícia Federal; 

Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classes que, 

por Lei Federal, valham como documento de identidade como, por exemplo, as 

Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, bem como Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na 

forma da Lei nº 9.503/1997. 

7.2. O documento de identidade apresentado deverá estar em perfeitas 

condições, de forma a permitir a identificação com clareza. 

7.3. No dia designado para a Prova de Métodos Pedagógicos, o candidato 

assinará a lista de presença. 

8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, nem 

aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecidos. 



9. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a 

realização da prova como justificativa de sua ausência. 

10. Será considerado ausente e eliminado do Processo Seletivo Simplificado, 

ainda, o candidato que: 

a) Apresentar–se após o horário estabelecido para a realização da prova. 

b) Apresentar–se para a prova em outro local que não seja o previsto no edital 

de convocação. 

c) Não comparecer a prova, seja qual for o motivo alegado. 

d) Não apresentar o documento de identidade para a realização da prova, nos 

termos deste Edital. 

e) Quando o documento de identidade do candidato não permitir sua 

identificação. 

10.1. O candidato que perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento inadequado, ou agir com incorreção ou 

descortesia para qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 

prova, Direção da Unidade de Ensino ou autoridade presente, será eliminado 

do Processo Seletivo Simplificado. 

 

INFORMAÇÕES PRESENTE NO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 


