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Resumo da  RESOLUÇÃO Nº 66-A/16 – CEPE 
 
 
 
 
 
Instruções relativas às provas (Extraído da Resolução 66-A/16-CEPE) 
 
Art. 19. A Banca Examinadora iniciará seus trabalhos com uma Sessão 
Pública de Abertura do Concurso e durante a realização do concurso deverá 
dar ampla divulgação de seus atos por meio de editais, publicando, nos locais 
previamente informados, a data e horário de todas as etapas do concurso.  
 
§ 1º Encerrada a sessão de instalação, a Banca Examinadora deverá divulgar 
aos candidatos presentes a previsão de cronograma e os critérios para 
avaliação das provas escrita, didática e prática (se houver).  
 
§ 2º Previamente à realização das provas, deverão ser divulgados os pontos, 
os critérios de avaliação de cada uma das etapas do concurso, bem como a 
data e horário da entrega das 5 (cinco) cópias do curriculum vitae, sendo uma 
documentada, e 5 (cinco) cópias da proposta de projeto de pesquisa na área 
de conhecimento do concurso, com no mínimo 15 (quinze) e no máximo 
25 (vinte e cinco) laudas (páginas), não incluídas as referências 
.  
§ 3º A divulgação de que trata o parágrafo anterior dar-se-á por meio de edital 
nos locais e prazos previstos e estabelecidos pela Banca Examinadora, sendo 
facultadas orientações adicionais aos candidatos antes do início da primeira 
prova com a ciência por escrito dos mesmos.  
 
§ 4º Os prazos estabelecidos no início do concurso poderão ser alterados pela 
Banca Examinadora, desde que informados e publicados em edital no quadro 
de aviso do local da prova e no sítio eletrônico da unidade que realiza o 
concurso. 
 
Art 20. O sorteio do ponto de qualquer prova será realizado em sessão pública 
sob a supervisão de pelo menos 2 (dois) professores membros da Banca 
Examinadora do Concurso.  
 
§ 1º Será franqueado aos candidatos o acesso a todo o material utilizado para 
o sorteio dos pontos das provas, sendo que todos os pontos definidos pela 
Banca Examinadora serão incluídos no sorteio para cada candidato.  
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§ 2º A presença do candidato no sorteio do ponto de qualquer prova é 
obrigatória, sob pena de sua eliminação.  
 
 
Prova Escrita 
 
Art. 31. No concurso para Professor Classe A, a sequência das provas será:  
I- escrita; (prova eliminatória);  
II- prática, por decisão do departamento ou unidade equivalente (prova 
eliminatória);  
III- didática; (prova eliminatória);  
IV- análise de currículo (prova classificatória); e  
V- defesa do currículo e do projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
certame (prova classificatória).  
 
Art. 32. A prova escrita consistirá de uma dissertação sobre ponto sorteado da 
lista elaborada pela Banca Examinadora com base no programa do concurso e 
nos seguintes critérios:  
I- clareza da exposição dos argumentos e redação adequada;  
II- sequência dos argumentos, composição do trabalho, articulação das partes 
(introdução, desenvolvimento, conclusão);  
III- avaliação crítica do tema;  
IV- grau de precisão dos conceitos e fundamentos dos argumentos;  
V- referências bibliográficas utilizadas.  
 
§ 1º O sorteio do ponto para a prova escrita será efetuado pelo primeiro 
candidato inscrito no concurso imediatamente antes do início da prova.  
 
§ 2º A duração da prova escrita será definida pela Banca Examinadora dentro 
dos limites de 3 (três) a 6 (seis) horas.  
 
§ 3º Durante a realização da prova escrita não será permitida a utilização de 
aparelho celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, exceto mediante 
expressa autorização da Banca Examinadora.  
 
§ 4º Anteriormente ao período destinado à realização da prova escrita, deverá 
ser reservada uma hora para que os candidatos possam, no mesmo recinto da 
prova, realizar consulta de material bibliográfico e anotações/resumos 
realizados pelos próprios candidatos, sendo vedados meios eletrônicos.  
 
§ 5º Nenhum candidato poderá iniciar a prova escrita antes da hora 
estabelecida pela banca, mesmo que não queira valer-se do tempo permitido 
para consultas.  
 
§ 6º Ao término do período de consulta, todo material deverá ser guardado pelo 
candidato, sendo distribuídas as folhas para a redação da prova escrita que 
deverão estar rubricadas por, pelo menos, dois membros da Banca 
Examinadora.  
 



§ 7º Não será permitida a utilização de qualquer material bibliográfico ou 
anotações/resumos durante a realização da prova escrita, sob pena de 
desclassificação do candidato.  
 
§ 8º Durante a realização da prova escrita, nenhum candidato poderá deixar o 
recinto da prova sem o acompanhamento por parte de um dos integrantes da 
Banca Examinadora.  
 
§ 9º Cada candidato lerá, em Sessão Pública, em dia e hora previamente 
indicados nos locais previstos em Edital, sua prova escrita, com 
acompanhamento da Banca Examinadora, sendo que a audição constituir-se-á 
em momento de avaliação com gravação em áudio e vídeo. Ao final das 
leituras, a Banca Examinadora reunir-se-á reservadamente para proceder à 
avaliação das provas. 
 
Prova Didática 
 
Art. 34. A prova didática, realizada pelo candidato em Sessão Pública, gravada, 
constará de uma aula, com duração de até 50 (cinquenta) minutos, sobre ponto 
sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência pelo próprio candidato, 
da lista de pontos previamente elaborada e divulgada pela Banca Examinadora 
com base no programa do concurso, e com reposição dos pontos já sorteados 
anteriormente pelos candidatos que antecederam o mesmo no sorteio.  
 
§ 1º Em cumprimento ao previsto no art 19 desta Resolução a Banca 
Examinadora, deverá divulgar previamente em Edital os pontos e os critérios 
estabelecidos para o julgamento da prova didática:  
 
I- domínio do conteúdo – contextualização, abrangência e consistência;  
II- crítica – análise crítica do conteúdo e especificidade;  
III- métodos didáticos – adequação da metodologia à transmissão do conteúdo, 
organização e clareza das informações, pertinência nos exemplos utilizados, 
planos de aula e recursos didáticos, postura do professor (forma de 
transmissão e exposição, linguagem);  
IV- referências bibliográficas utilizadas;  
V- adequação da exposição ao tempo previsto.  
§ 2º Os critérios para o julgamento da prova didática deverão ter por base a 
necessidade de, no ensino superior, o professor apresentar domínio da área de 
conhecimento e de um eficiente processo de ensino-aprendizagem.  
 
§ 3º A duração da aula será de até 50 (cinquenta) minutos, sendo que a 
não utilização integral desse tempo não constituirá em critério de 
eliminação do candidato.  
 
 
Prova de Defesa do Currículo do Projeto de Pesquisa 
 
Art. 37. A Prova de Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa na área de 
conhecimento do concurso, classificatória, consistirá da submissão do 



candidato a arguição pela Banca Examinadora, em Sessão Pública gravada em 
vídeo e áudio.  
 
§ 1º A arguição prevista no caput do artigo versará sobre as atividades 
previstas nos GRUPOS III e IV e projeto de pesquisa na área do 
conhecimento, respeitando-se sua pertinência à área de conhecimento e 
programa do concurso.  
 
§ 2º A Banca Examinadora divulgará antecipadamente o cronograma das 
arguições em Edital no local do concurso e no sítio eletrônico do Departamento 
ou unidade equivalente, bem como divulgará a data para entrega da 
proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do concurso, a 
qual deverá conter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) 
laudas (páginas), não incluindo as referências.  
 
§ 3º Cada examinador terá 15 (quinze) minutos, no máximo, para arguir o 
candidato, que disporá de tempo idêntico para a sua manifestação, desde que 
o total da arguição não ultrapasse 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. 
 


