
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL Nº 358, DE 26 DE AGOSTO DE 2016 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO 

CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB em referência ao Edital de nº 358, de 26 de agosto de 2016, publicado no DOU 

n. 166, seção 3, página 24, do dia 29/08/2016, resolve:  

Retificar o item 6: 

 

Onde se lê:  
 

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 - 

 
Leia-se:  

 
FASE PROVA CARÁTER PESO 

FASE ÚNICA 

 

Prova Escrita de Conhecimentos – 

discursiva 
Eliminatório e classificatório 2 (dois) 

Prova Oral para Defesa de 

Conhecimentos 
Eliminatório e classificatório 2 (dois) 

Prova Didática Eliminatório e classificatório 1 (um) 

Prova de Títulos Classificatório - 

 

 
Retificar o Anexo I - Quadro dos Objetos de Avaliação: 

 

Onde se lê:  

 

Ordem Itens dos Objetos de Avaliação 

01 
Educação de Jovens e adultos (EJA) e Educação ao longo da vida: concepções teóricas-metodológicas, políticas e legais (nacionais e 

internacionais) 

02 EJA, educação popular e movimentos sociais no Brasil e América latina: aspectos históricos e político-pedagógicos 

03 A diversidade dos sujeitos da EJA e seus desafios na formação de educadores: geracional, raça/etnia, gênero,classe, territorial, etc. 

04 A formação de educadoras (es) como docentes e pesquisadores e as especificidades didático-pedagógicas da EJA. 

05 O trabalho como princípio educativo na EJAI: formação humana, educação profissional e políticas públicas 

06 Currículo, avaliação e didática na educação de jovens e adultos. 

07 Alfabetização e letramentos: formação de leitores e escritores na EJA 

08 Escolarização, ação pedagógica e processos educativos não escolares na EJA. 

09 A aprendizagem dos sujeitos jovens, adultos e idosos: concepções, práticas e desafios. 

10 A intergeracionalidade na EJA: desafios políticos, teóricos e metodológicos. 

 
Leia-se:  

 

Ordem Itens dos Objetos de Avaliação 

01 
Educação de Jovens e adultos (EJA) e Educação ao longo da vida: concepções teóricas-metodológicas, políticas e legais (nacionais e 

internacionais) 

02 EJA, educação popular e movimentos sociais no Brasil e América latina: aspectos históricos e político-pedagógicos 

03 A diversidade dos sujeitos da EJA e seus desafios na formação de educadores: geracional, raça/etnia, gênero,classe, territorial, etc. 

04 A formação de educadoras (es) como docentes e pesquisadores e as especificidades didático-pedagógicas da EJA. 

05 O trabalho como princípio educativo na EJA: formação humana, educação profissional e políticas públicas 

06 Currículo, avaliação e didática na educação de jovens e adultos. 



07 Alfabetização e letramentos: formação de leitores e escritores na EJA 

08 Escolarização, ação pedagógica e processos educativos não escolares na EJA. 

09 A aprendizagem dos sujeitos jovens, adultos e idosos: concepções, práticas e desafios. 

10 A intergeracionalidade na EJA: desafios políticos, teóricos e metodológicos. 

 
 

Retificar o Anexo II - Grupo III: 

 

Onde se lê:  

 

Grupo II – Atividades Ligadas ao Ensino, à Extensão e Estágios– Grupo Limitado em 4,7 

pontos 

Valor de 

cada 

Título 

Quantidade de 
Títulos 

Pontuação Total 

2.1 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação e/ou pós-

graduação em Instituição Pública de Ensino Superior na área de EJAI. Por ano letivo 
completo. Não cumulativa com outras quaisquer no mesmo período. Limitado a 2,0 

pontos. 

0,7   

2.2 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação e/ou pós-
graduação em Instituição Privada de Ensino Superior na área de EJAI. Por ano letivo 

completo. Não cumulativa com outras quaisquer no mesmo período. Limitados a 2,0 

pontos. 

0,5   

2.3 
Exercício do magistério na educação básica na área de Educação de Jovens, Adultos e 

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

período. Limitados 2,0 pontos. 

0,5   

2.4 Orientação de dissertação de mestrado aprovada. Pontuação por dissertação. 0,5   

2.5 
Orientação de monografia de especialização aprovada. Pontuação por monografia. 

Limitado a 2,0 pontos. 
0,2   

2.6 
Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação. Pontuação por 
monografia ou trabalho. Limitado a 2,0 pontos. 

0,2   

2.7 Orientação de grupo PET. Pontuação por grupo-ano. Limitado a 1,0 pontos. 0,2   

2.8 
Orientação de aluno bolsista de iniciação científica. Pontuação por bolsista-ano. Limitado 

a 1,0 pontos. 
0,1   

2.9 
Orientação de aluno bolsista de monitoria. Pontuação por bolsista-ano. Limitado a 1,0 

pontos. 
0,1   

2.10 
Orientação de aluno bolsista de extensão. Pontuação por bolsista-ano. Limitada a 1,0 

pontos 
0,1   

2.11 
Participação em Banca Examinadora de doutorado como membro efetivo. Pontuação por 

tese. 
0,3   

2.12 
Participação em Banca Examinadora de mestrado como membro efetivo. Pontuação por 

dissertação. 
0,2   

2.13 
Participação em Banca Examinadora de monografia de conclusão de curso ou de 

especialização. 
0,1   

2.14 
Participação em Banca Examinadora de Concurso Público de Docente para a classe de 

Professor Adjunto como membro efetivo 
0,1   

2.15 
Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão devidamente registrado no órgão 
competente. Pontuação por programa/projeto. Limitado a 1,0 ponto. 

0,3   

2.16 
Coordenação de curso de especialização 360 horas. Pontuação por coordenação. Limitada 

a 1,0 ponto. 
0,2   

2.17 
Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h/aula). Pontuação por coordenação. 
Limitada a 1,0 pontos. 

0,1   

 

 
Leia-se:  

 

Grupo II – Atividades Ligadas ao Ensino, à Extensão e Estágios– Grupo Limitado em 4,7 

pontos 

Valor de 

cada 
Título 

Quantidade de 

Títulos 
Pontuação Total 

2.1 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação e/ou pós-
graduação em Instituição Pública de Ensino Superior na área de EJA. Por ano letivo 

completo. Não cumulativa com outras quaisquer no mesmo período. Limitado a 2,0 

pontos. 

0,7   

2.2 

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação e/ou pós-

graduação em Instituição Privada de Ensino Superior na área de EJA. Por ano letivo 

completo. Não cumulativa com outras quaisquer no mesmo período. Limitados a 2,0 
pontos. 

0,5   

2.3 
Exercício do magistério na educação básica na área de Educação de Jovens e Adultos - 

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

Limitados 2,0 pontos. 

0,5   

2.4 Orientação de dissertação de mestrado aprovada. Pontuação por dissertação. 0,5   



2.5 
Orientação de monografia de especialização aprovada. Pontuação por monografia. 

Limitado a 2,0 pontos. 
0,2   

2.6 
Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação. Pontuação por 

monografia ou trabalho. Limitado a 2,0 pontos. 
0,2   

2.7 Orientação de grupo PET. Pontuação por grupo-ano. Limitado a 1,0 pontos. 0,2   

2.8 
Orientação de aluno bolsista de iniciação científica. Pontuação por bolsista-ano. Limitado 

a 1,0 pontos. 
0,1   

2.9 
Orientação de aluno bolsista de monitoria. Pontuação por bolsista-ano. Limitado a 1,0 
pontos. 

0,1   

2.10 
Orientação de aluno bolsista de extensão. Pontuação por bolsista-ano. Limitada a 1,0 

pontos 
0,1   

2.11 
Participação em Banca Examinadora de doutorado como membro efetivo. Pontuação por 
tese. 

0,3   

2.12 
Participação em Banca Examinadora de mestrado como membro efetivo. Pontuação por 

dissertação. 
0,2   

2.13 
Participação em Banca Examinadora de monografia de conclusão de curso ou de 
especialização. 

0,1   

2.14 
Participação em Banca Examinadora de Concurso Público de Docente para a classe de 

Professor Adjunto como membro efetivo 
0,1   

2.15 
Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão devidamente registrado no órgão 
competente. Pontuação por programa/projeto. Limitado a 1,0 ponto. 

0,3   

2.16 
Coordenação de curso de especialização 360 horas. Pontuação por coordenação. Limitada 

a 1,0 ponto. 
0,2   

2.17 
Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h/aula). Pontuação por coordenação. 

Limitada a 1,0 pontos. 
0,1   

 

 
 

 

Prof.ª Dr.ª Maria Ângela Guimarães Feitosa 
Decana de Gestão de Pessoas 


