
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA

Prezados Candidatos ao Concurso de Professor substituto  do
Departamento de  Administração da Universidade Federal da Paraı́ba

Ao cumprimenta-los, aproveito para informar que o documento em anexo
(INFORMES SOBRE CONCURSO DO EDITAL Nº27/21) possui as
informações necessárias (calendário e horário das provas) na realização
deste concurso.

E importante enfatizar que o calendário poderá, eventualmente, receber
atualizações, quer pela possibilidade de novo adiamento da realização
das provas (bandeira vermelha para a pandemia na cidade de João
Pessoa), quer por questões inerentes aos resultados obtidos pelos
candidatos nas etapas eliminatórias do concurso.

Para os que necessitam realizar deslocamentos aéreos, sugerimos que
os bilhetes sejam adquiridos com uma tarifa que permita remarcação
dos mesmos tendo em vista que poderia haver a eventual necessidade
de adiamento, caso a bandeira Covid passe a vermelho na cidade de João
Pessoa.

IMPORTANTE! Embora não esteja expresso no edital, a RESOLUÇAO Nº
07/2017  –  CONSEPE  estipula  que  os  candidatos  devem  entregar
preenchido  e  assinado,  juntamente  com os demais  documentos,  a
declaração de que nos últimos 24 meses não teve contrato temporário
com Instituição Federal de Ensino, conforme Lei nº 8.745/93 (Anexo V),
disponı́vel no ANEXO Nº V DA RESOLUÇAO Nº 07/2017 - CONSEPE. 

  Art. 14. O candidato deverá formalizar a entrega do requerimento da
inscrição no setor responsável pelas inscrições, mediante protocolo de
recebimento, instruindo sua solicitação com os seguintes documentos: 
I - Requerimento de inscrição, conforme anexo V; 
II - cópia do documento de identidade; 
III - curriculum vitae ou lattes devidamente comprovado.; 
IV  -  declaração  aceitando  as  normas  constantes  desta  Resolução,  do
Edital do Processo Seletivo Simpli icado e dos procedimentos de inidos
pela  Comissão  de  Seleção  referida  no  artigo  10  desta  Resolução,
conforme Anexo V; 

V  -  declaração  de  que  nos  últimos  24  meses  não  teve  contrato
temporário  com  Instituição  Federal  de  Ensino,  conforme  Lei  nº
8.745/93 (Anexo V).

Presidente da Comissão de seleção



INFORMES SOBRE CONCURSO DO EDITAL Nº27/21 

Esse material tem por objetivo auxiliar os candidatos à vaga disponibilizada

pelo Departamento de Administração da Universidade Federal da Paraı́ba,

para o concurso de Professor substituto incluıd́a no Edital nº 27/21. 

Todo  o  material  tomou  como  base  o  próprio  edital  do concurso e a

Resolução 07/2017 - CONSEPE/UFPB, que regulamenta as  condições de

contratação e o  Processo Seletivo de Professor Substituto do Magistério

Superior.

1 – DAS PROVAS

O Processo Seletivo Simpli icado consistirá em:

I - Uma prova de aptidão didática (prova didática), de caráter eliminatório;

II - Análise curricular (prova de tı́tulos), de caráter classi icatório.

2 – PROVA DIDÁTICA

A  prova  didática,  que  terá  peso  6  (seis),  consistirá  em  avaliar  os

conhecimentos e habilidades didático-pedagógicos do candidato quanto ao

planejamento  e  à  adequação  da abordagem metodológica  da  aula  a  ser

ministrada perante a Comissão de Seleção:

 A prova didática, realizada em sessão pública, constará de aula expositiva

ou de natureza teórico-prática,  sobre um tema a  ser  sorteado entre  os

previamente de inidos.

 A  nota  inal  será  a  média  aritmética  das  notas  conferidas  pelos

examinadores, considerada 02(duas) casas decimais.

 Os  recursos  didáticos,  a  serem  utilizados  na  prova  didática,  serão

fornecidos pelo Departamento, na dependência de solicitação do candidato

e disponibilidade dos mesmos.

 Nenhum candidato poderá assistir aos exames dos demais concorrentes.

 Todas as provas didáticas deverão ser gravadas em áudio e vıd́eo.



As sessões de prova didática deverão comportar, no máximo, apresentações

de  04  (quatro)  candidatos  por  turno.  Todos  devem  estar  presentes  no

primeiro horário de seu turno, aguardando até sua vez. 

 A ordem de apresentação e os temas correspondentes a cada sessão de

provas serão sorteados com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas em

relação ao inıćio da sessão, sendo obrigatória a presença do candidato no

sorteio.

 A  ordem  de  apresentação  das  provas  didáticas  e  os  respectivos  temas

serão  divulgados  no  site  do  CCSA,  imediatamente após  a  conclusão  do

último sorteio.

 A prova didática terá duração de 50 (cinquenta) minutos de apresentação,

podendo ser seguida de arguição.

 O  plano  de  aula  é  item  obrigatório  da  prova  didática,  devendo  o

candidato entregar uma cópia a cada examinador, antes do inıćio da

prova, sob pena de eliminação do processo seletivo.

 Todos os candidatos poderão ser submetidos à arguição da Comissão

Seleção.

 A Comissão  de Seleção atribuirá  à  prova didática nota de 0,00 (zero) a

100,00 (cem), sendo desclassi icado o candidato que obtiver média inferior

a 70,00 (setenta).

 Encerradas todas as sessões das provas didáticas, as notas da referida etapa

deverão  ser  publicadas  na  página  eletrônica  do  CCSA

(http://www.ccsa.ufpb.br/). 

3 – EXAME DE TÍTULO

A prova de tı́tulo possui peso 4 (quatro). Participarão do Exame de Tıt́ulos

apenas  os  candidatos  que  obtiverem  a  nota  (média)  de,  no mıńimo,  70

(setenta) pontos na prova didática.

A Comissão de Seleção atribuirá  nota 100,0 (cem) à  prova de tı́tulos do

candidato que obtiver o maior número de pontos, atribuindo aos demais

candidatos notas diretamente proporcionais à da melhor prova.



4 – RESULTADO FINAL

Será calculado pela formula:

Mp= (p1.x1 +p2.x2 +...+ pn.xn)/ (p1+ p2 +...pn)

Onde: 

Mp:  Média  aritmética  ponderada;  p1,  p2,...,  pn:  pesos;  x1,  x2,...,xn:

valores dos dados.

Em  caso  de  empate  na  média  inal  de  classi icação,  serão  adotados,

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I – maior nota obtida na Prova Didática;

II – maior titulação acadêmica;

III – Idade Superior (candidato mais velho).

5 – BANCA EXAMINADORA:

Banca ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Titulares
Prof. Drª. Helen Silva Gonçalves (UFPB)
Prof.  Drª. Fabiana Gama de Medeiros (UFPB)
Prof. Drª. Lucimeiry Batista da Silva (UFPB)

Suplentes
Prof. Drª. Ana Lucia de Araujo Lima Coelho (UFPB)
Prof.  Dr. Nelsio Rodrigues de Abreu (UFPB)
Prof. Ms. Jorge de Oliveira Gomes (UFPB)



CALENDARIO   DAS   DATAS   PROVÁVEIS  PARA TODAS AS ETAPAS DO  CONCURSO. Local: Presencial – Auditório Azul - CCSA

09 – 14 AGOSTO
SEG 09 TER 10 QUA 11 QUI 12 SEX 13 SAB 14

08:00 - 08:30 1º sorteio da ordem 
de apresentação dos 
candidatos na prova 
didá ca e sorteio dos
pontos – todos 
candidatos devem 
estar presentes 

3º sorteio da ordem de 
apresentação dos candidatos 
na prova didá ca e sorteio 
dos pontos  todos candidatos 
do turno devem estar 
presentes

5º sorteio da ordem de 
apresentação dos 
candidatos na prova 
didá ca e sorteio dos 
pontos -   todos 
candidatos do turno 
devem estar presentes

08:30 – 9:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca

9:30 - 10:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca

10:30 - 11:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca

11:30 - 12:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca
12:30 - 14:00 Almoço Almoço Almoço Almoço
14:00 – 14:30 2º sorteio da ordem 

de apresentação dos 
candidatos na prova 
didá ca e sorteio dos
pontos -  todos 
candidatos do turno 
devem estar 
presentes

4º sorteio da ordem de 
apresentação dos 
candidatos na prova 
didá ca e sorteio dos 
pontos -   todos 
candidatos do turno 
devem estar presentes

6º sorteio da ordem 
de apresentação dos 
candidatos na prova 
didá ca e sorteio dos 
pontos -   todos 
candidatos do turno 
devem estar 
presentes

14:30 - 15:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca

15:30 - 16:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca

16:30 - 17:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca Divulgação do 
resultado da prova 
didática

17:30 - 18:30 Prova Didá ca Prova Didá ca Prova Didá ca Análise de títulos



16 – 21 AGOSTO
SEG 16 TER 17 QUA 18 QUI 19 SEX 20 SAB 21

08:00 - 08:30
08:30 – 9:30

9:30 - 10:30 Análise de 
títulos

10:30 - 11:30 Análise de 
títulos

11:30 - 12:30 Análise de 
títulos

12:30 - 14:00 Almoço
14:00 – 14:30 
14:30 - 15:30 Análise 

de títulos
15:30 - 16:30 Análise 

de títulos
16:30 - 17:30 Divulgação do 

resultado da 
prova de 
títulos

Divulgação do
resultado inal

17:30 - 18:30


