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A Comissão  organizadora  do  Processo  Seletivo  Simplificado  para  Contratação  de  Professor
Substituto,  nas  áreas  de  Geografia  e  Zootecnia,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  o
RESULTADO da INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO,
de acordo com o edital 104/2018. 

RG Candidato Situação

1. 97*****70 Murilo de Almeida Meneses
(Área: Zootecnia) 

INDEFERIDO
Pontos relacionados ao Barema da Prova Didática 
(Anexo III)
Item 1. Falta de clareza quanto aos objetivos e 
ausência dos processos de verificação de 
aprendizagem;

Item 2. Não houve Exposição clara dos objetivos da 
aula, prejudicando os aspectos motivacionais;

Item 3. Sem observações;

Item 4. Sem observações;

Item 5. Utilização inadequada dos recursos didáticos 
(Quadro branco e pincel) propostos no plano de aula;

Item 6. Não consta no plano de aula e embora 
apresentada na forma de “Considerações finais” foi 
prejudicada no quesito capacidade de síntese.

Item 7. Não houve utilização de procedimentos 
avaliativos (feedback).

2. 15******74 Luzia Barbosa de Oliveira
(Área: Geografia)

INDEFERIDO
Em atendimento ao recurso interposto pela candidata, a
banca examinadora considerou que: 

- a candidata distanciou- se do tema proposto para a
aula.
-   em lugar da candidata abordar o tema considerando
as Diretrizes Curriculares para o Ensino da Geografia
no  Ensino  Médio;  as  especificidades  deste  nível  de
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ensino,  assim  como  da  região  onde  o  campus  se
encontra  e  dos  sujeitos  da  prática  pedagógica,  esta
apresentou,  em todo o conjunto que compõe a  aula,
erros gramaticais na fala, erros e omissões de palavras
na  leitura  dos  slides  e  equívocos  conceituais,  a
exemplo de “ensino subjacente” em lugar de “ensino
profissional”.

- houve excesso e confusão de conteúdos apresentados.
Ao mesmo tempo, em que tenta focar na formação do
professor para o ensino da Geografia (O que é planejar,
etapas  de planejamento,  aspectos  didáticos,  objetivos
do ensino, conteúdo, metas,  métodos), trata de mapa
conceitual,  utilização  do  mapa,  cartografia  escolar,
seguido  ainda  da  definição  de  didática  e  níveis  e
modalidades da educação básica, (embora não os cite
como previsto na LDB 9394/96,  o que sugere que a
candidata  compreende  estes  itens  como  sendo  as
especificidades  do tema da aula).  Por fim,  conclui  a
aula apresentando especificidades de cada modalidade
educacional.
A banca ratifica a nota atribuída à prova didática.
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