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ANEXO II
TEMAS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO
(Edital nº 039/2019)

ÁREA DE ATUAÇÃO: Agrimensura
1. Métodos para execução de levantamentos topográﬁcos planimétricos.
2. Métodos para execução de levantamentos topográﬁcos al métricos.
3. Normas técnicas aplicadas à execução de levantamentos topográﬁcos.
4. Cadastro Técnico Mul ﬁnalitário - CTM (Rede de referência cadastral, Aplicação de normas técnicas para levantamentos cadastrais, Métodos de
levantamento cadastral).
5. Noções gerais de desenho técnico e arquitetônico (normas técnicas, projeções ortogonais, vistas ortográﬁcas arquitetônicas, perspec va,
fundamentos da representação gráﬁca de projetos).
6. Desenho assis do por computador (conceitos, fundamentos, aplicações, comandos de criação, comandos de edição, layers, plotagem).
7. Desenho topográﬁco digital (conceitos, fundamentos, aplicações, processamento de dados topográﬁcos, representação).
8. Cartograﬁa básica (modelos de representação da terra, sistemas de coordenadas terrestres, projeções cartográﬁcas, elementos de mapa).
9. Sensoriamento Remoto: conceitos, fundamentos e aplicações.
10. Sistemas de Informações Geográﬁcas: conceitos, fundamentos e aplicações.

ÁREA DE ATUAÇÃO: Geograﬁa
1. Espaço, paisagem, lugar, redes, região e território: conceitos e temas para o ensino de Geograﬁa;
2. Cartograﬁa: orientação, localização, fusos horários, escalas, projeções e as novas tecnologias como ferramenta para a representação
cartográﬁca;
3. O espaço agrário no Brasil e no mundo: evolução, caracterização e problema zações;
4. A organização do espaço urbano no Brasil e no mundo: processos históricos e tendências contemporâneas;
5. As bases sicas do território brasileiro e mundial: geologia, geomorfologia, climatologia, solos, biogeograﬁa e hidrogeograﬁa;
6. Aspectos da população brasileira e mundial: distribuição, estrutura, mobilidade espacial e impactos socioambientais;
7. O processo de globalização e suas transformações na geograﬁa das indústrias: o espaço econômico mundial e brasileiro;
8. A infraestrutura energé ca no Brasil e no mundo: implicações espaciais, econômicas, geopolí cas e socioambientais do aproveitamento das
fontes tradicionais e alterna vas;
9. A geopolí ca e as redeﬁnições do território: a geograﬁa dos conﬂitos na nova ordem mundial;
10. Caracterização climá ca do território brasileiro: dinâmica atmosférica, massas de ar, pos climá cos e possíveis impactos das mudanças
climá cas no país.

ÁREA DE ATUAÇÃO: Espanhol
1. Comprensión y análisis de géneros discursivos en la enseñanza del Español/LE;
2. Las diferentes manifestaciones iden tarias de los países que hablan Español;
3. La enseñanza del Español para ﬁnes especíﬁcos;
4. Los heterosemán cos en español;
5. La comprensión oral en la clase de español/LE;
6. Lectura literaria en la formación del lector crí co en lengua española;
7. La interdisciplinariedad en la enseñanza del Español;
8. Las nuevas tecnologías en el proceso de enseñar y aprender lengua;
9. Día de la hispanidad: la conmemoración de la cultura hispana;
10. Los marcadores del discurso.

ANEXO III

BAREMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO
(Edital nº 039/2019)
CRITÉRIOS
Plano de Aula (até 10 pontos)
Introdução(até 18 pontos)

Desenvolvimento (até 40 pontos)

até 5 pontos

Adequação dos obje vos ao conteúdo e nível de ensino

até 5 pontos

Exposição dos obje vos da aula

até 6 pontos

Aspectos mo vacionais

até 6 pontos

Referência e conexão com outros conhecimentos

até 6 pontos

Domínio do conteúdo

até 10 pontos

Organização lógica e exposição adequada do tema

até 10 pontos

Adequação do vocabulário e termos técnicos

até 5 pontos

Problema zação, abrangência e adequação ao tema

até 5 pontos

U lização de exemplos, analogias e aplicações (contextualização)

Finalização (até 17 pontos)

A tudes (até 15 pontos)

VALOR

Elaboração e organização

até 5 pontos

Adequação dos recursos didá cos aos obje vos e ao conteúdo proposto

até 2,5 pontos

U lização, manejo e qualidade de recursos e materiais audiovisuais

até 2,5 pontos

Capacidade de síntese

até 8 pontos

Adequação dos procedimentos de veriﬁcação da aprendizagem

até 3 pontos

Cumprimento das etapas previstas no plano

até 3 pontos

Distribuição adequada do conteúdo ao tempo

até 3 pontos

Autocontrole

até 5 pontos

Dicção e tom de voz

até 5 pontos

Postura e movimentação
Total

até 5 pontos
até 100 pontos

ANEXO IV
RELAÇÃO DE TÍTULOS
NOME CANDIDATO(A)

Nº INSCR.:

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ENDEREÇO:
Nº DO EDITAL DO PS:

039/2019

TELEFONE:
DATA DA ENTREGA:

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

_______________________________________________________
Assinatura do Candidato

_______________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo Recebimento

ANEXO V
FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nº INSCR.

NOME DO CANDIDATO:
Nº DO EDITAL DO PS

039/2019

INSCRIÇÃO:
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

À BANCA EXAMINADORA
RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
FUNDAMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Local e data:

____________________________________________________
Assinatura do Requerente

INSTRUÇÕES:
- Somente será analisado o recurso protocolado no prazo estabelecido e formulado de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.
- O recurso deverá ser digitado ou, opcionalmente, manuscrito, desde que de forma legível.

ANEXO VI
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES

RELAÇÃO DE EXAMES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ADMISSIONAL DE SANIDADE/CAPACIDADE FÍSICA:
1. Hemograma completo;
2. Glicemia jejum;
3. Exame do sedimento urinário
4. Videolaringoscopia
5. Grupo sanguíneo e fator RH
Os exames de 1 a 3 têm validade de 30 dias e o exame 4, validade de 90 dias.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. Exame Admissional de sanidade/capacidade sica (fornecido por Médico do IFNMG), atestando a capacidade do candidato para o exercício das
a vidades contratadas;
2. Cadastro de Pessoa Física – CPF;
3. Título Eleitoral, acompanhado do comprovante de quitação eleitoral;
4. Carteira de Iden dade;
5. Cer ﬁcado de Reservista ou equivalente (se candidato do sexo masculino);
6. Diploma do Curso Superior exigido no Edital;
7. Diploma de Mestrado ou Doutorado, ou Cer ﬁcado de curso de Especialização ou de Aperfeiçoamento (em nível de Pós-graduação), caso
possua;
8. Declaração de bens e renda (formulário disponível no SEI);
9. Declaração de que não ocupa cargo efe vo integrante das carreiras do magistério federal (formulário disponível no SEI);
10. Declaração de que não acumula, de forma ilícita, cargos públicos, conforme previsto nos incisos XVI e XVII, do ar go 37 da Cons tuição Federal
de 1988 (formulário disponível no SEI).
Nota: no caso de acumulação licita de cargos (um cargo/contrato fora do IFNMG + o contrato no IFNMG), a soma das cargas horárias dos
regimes de trabalho dos cargos e/ou contratos não poderá ultrapassar as 60 (sessenta) horas semanais;
11. Declaração de compa bilidade horário no caso de vínculo com a inicia va privada (formulário disponível no SEI);
12. Cartão de Inscrição no PIS ou PASEP, ou outro documento comprobatório de inscrição (obs. se o candidato ainda não for cadastrado, deverá ser
providenciado o cadastramento no Banco do Brasil.);
13. Cer dão de Nascimento/Casamento do contratado;
14. Cer dão de Nascimento de ﬁlhos dependentes;
15. Comprovante de residência;
16. Dados quanto ao primeiro emprego (Carteira de Trabalho ou equivalente).

Referência: Processo nº 23391.001435/2019-39

SEI nº 0406339

