
 

 

 
 
 

EDITAL PARA PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO DE 

PROFESSORES QUE FORMARÃO O QUADRO DE DOCENTES DO CURSO 

PRÉ-VESTIBULAR HUMANISTA DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA 

 

 
 
 

O presente edital regerá o processo de seleção de professores para o 

Curso Pré-Vestibular Humanista, a fim de restaurar o quadro de professores a 

partir de julho de 2018. 

 

 
 
 

a) Os interessados em se inscrever no processo seletivo deverão acessar 

o                 link:                 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr6Wx- 

7Mv25WVpMAQOhV_-VFNt6dn6abFKHghLs7YHCMK8yw/viewform               e 

preencher a ficha de inscrição on-line, que entre outras informações, solicita: 

 

• Nome completo; 

 
• Curso; 

 
• Número de matrícula; 

 
• Período; 

 
• E-mail; 

 
• Disciplina de interesse; 

 
• Se possui bolsa paga pela Fundação Gorceix. 

 

 

1) A inscrição deve ser feita on-line. Após o preenchimento da ficha, o 

candidato verá na tela uma mensagem de confirmação. 

 

2) O preenchimento da ficha e respectiva efetivação da inscrição implica 

concordância tácita à todas as disposições aqui elencadas. 

 

3) No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela disciplina para a qual 

fará a prova e, portanto, para a vaga a que concorrerá. Não é permitido concorrer 

para as duas vagas neste processo simplificado.



 

 

4) O prazo de inscrição vai DO DIA 11 (ONZE) DE JUNHO DO ANO 

DE 2018 até às 23H59MIN DO DIA 14 (QUATORZE) DE JUNHO DO ANO 

DE 2018.



 

 

II – DA AVALIAÇÃO 
 

 

a) Cada candidato fará uma prova escrita da disciplina escolhida no ato 

da inscrição contendo 7 questões objetivas. 

 

b) A prova deve ser feita a caneta azul ou preta. Não será permitida 

consulta a nenhum tipo de material de apoio trazido pelo candidato. 

 

c) A prova iniciará, impreterivelmente, às 19:00h e terminará às 20:30h do 

dia 19 (dezenove) de Junho de 2018, com local a ser informado via e-mail com até 

24 horas de antecedência. 
 

 

d) Exige-se do candidato antecedência mínima de 20 minutos do início 

oficial da prova. 

 

e) Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos ou com alguém 

externo à   aplicação   é totalmente vedada, estando tal conduta passível de 

desclassificação. 

 

f) Os selecionados na primeira fase (prova escrita) farão no dia 21 (vinte e 

um) de junho de 2018, em horário a ser definido, uma prova que consistirá em 

uma apresentação oral, simulando uma aula, que será avaliada por uma banca 

examinadora, composta de, no mínimo, 02 membros, entre eles professores e 

coordenadores do projeto Humanista. Ademais, é possível que haja um professor 

da UFOP como membro convidado. 

 

F.1)  Para  ser  selecionado para a segunda  fase (apresentação  oral),  o 

candidato deverá atingir, no mínimo, 70% de êxito na 1ª fase. 

 

F.2) Cada candidato receberá, no dia da prova objetiva, o tema que deverá 

nortear a sua apresentação oral. 

 

F.3) O resultado será veiculado oficialmente na página eletrônica do 
 

Humanista no Facebook, quer seja: www.facebook.com/cursinhohumanista 

 
F.4) Os candidatos também serão comunicados via e-mail de sua 

aprovação/reprovação para a segunda fase, juntamente com o tema que fora 

sorteado pela comissão organizadora.

http://www.facebook.com/cursinhohumanista


 

 

F.5) O tempo de duração de cada apresentação será de 15 minutos, 

somados de mais 05 minutos para as possíveis intervenções da banca; não há 

possibilidade de quaisquer acréscimos. 

 

F.6) A banca examinadora poderá fazer questionamentos, os quais 

acreditar pertinentes e relevantes para a respectiva aprovação de modo geral, 

bem como para a situação e política interna do Pré-Vestibular. 

 

G) A apresentação oral corresponde a um universo de 100% (cem por 

cento) de pontuação, onde será considerado: I) Domínio do conteúdo proposto; 

II) Qualidade da apresentação; III) Desenvoltura na exposição; IV) Clareza em 

passar o conhecimento acerca do tema proposto; V) layout do quadro, entre 

outros. 

 

III – DO DIA DA PROVA 

 
a) O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto, no 

local e hora indicados para a prova de seleção. Chegando ao local com 

antecedência de no mínimo 20 minutos. 

 

b) Os horários de início e término da prova serão rigorosamente 

obedecidos. 

 

c) O uso de aparelhos como celulares, notebooks e quaisquer formas de 

eletroeletrônicos que possibilitem qualquer tipo de contato com o mundo exterior, 

ensejará em desclassificação imediata, sem possibilidade de recurso. 

 

d) O candidato que entregar a prova não poderá retornar ao local de 

aplicação. 

 

e) Não será permitida a saída com o caderno de prova. 
 

 

f) As provas serão específicas para a disciplina e serão impressas no 

número exato de candidatos inscritos, não sendo possível, portanto, a troca de 

caderno de prova, sob hipótese alguma. 

 

IV – DOS RESULTADOS



 

 

a) A lista de classificação será estabelecida de acordo com os critérios 

estabelecidos no presente edital, os candidatos classificados para a segunda fase 

da seleção serão comunicados em até 48 horas após encerrada a 1ª fase. 

 

b) O resultado será divulgado na página oficial do cursinho Humanista, 

www.facebook.com/cursinhohumanista, bem como enviado via e-mail a todos os 

participantes do concurso, não sendo fixado em quaisquer lugares das 

dependências do campus universitário. 

 

C) Os candidatos selecionados para a segunda fase da seleção receberão, 

também via e-mail, o local, horário e tema em que deverão apresentar oralmente 

no dia 21 (vinte e um) de junho de 2018. 

 

D) O candidato que julgar necessário deverá acionar a comissão 

organizadora para solicitar o gabarito da prova objetiva. 

 

F) O resultado geral, computando-se aqui a avaliação da apresentação 

oral feita pela banca examinadora será publicado na página oficial do cursinho 

Humanista, https://www.facebook.com/cursinhohumanista/ , e também enviado 

aos candidatos via e-mail. 

 

G) Da decisão da banca examinadora não caberá qualquer tipo de recurso, 

sendo esta final e absoluta. 

 

V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
a) Todo o processo de seleção, em suas duas fases será regido pelo 

presente instrumento que fora elaborado e aprovado pela comissão organizadora 

do processo seletivo. 

 

b) Quaisquer dúvidas que surgirem antes, durante ou depois do processo, 

e sobre as quais o edital for omisso ou houver obscuridade ou ambiguidade, é de 

total competência da comissão organizadora do processo seletivo dirimi-las. 

 

c) A decisão tomada pela comissão organizadora é final e absoluta, não 

cabendo qualquer tipo de recurso sobre ela. 

 

d) O candidato inscrito submete-se totalmente ao disposto no presente 

instrumento, não podendo alegar a qualquer hora o desconhecimento de 

qualquer um dos dispositivos nele contidos seja para que fim for.

http://www.facebook.com/cursinhohumanista
http://www.facebook.com/cursinhohumanista
http://www.facebook.com/cursinhohumanista
http://www.facebook.com/cursinhohumanista/


 

 

e) A comissão organizadora do processo seletivo não se responsabiliza por 

eventuais falhas de comunicação oriundas de problemas com a rede (internet) ou 

com eletroeletrônicos. 

 

f) Os candidatos selecionados ao final do processo serão orientados 

acerca das próximas medidas a serem tomadas. 

 

g)  O número de vagas será decidido conforme a necessidade do Humanista 
e será responsabilidade dos coordenadores deste Processo Seletivo. 

 

 
h) O candidato não poderá ter qualquer incompatibilidade de recebimento 

de seus proventos via Fundação Gorceix. Como decorrência, não poderá ser 

aluno de pós-graduação. 

 

 
 
 

Coordenação 


