SENHORES(AS) CANDIDATOS(AS) HABILITADOS(AS) PARA A PROVA DE DESEMPENHO,
Está chegando o momento da Fase II do concurso público para o grupo magistério. Esta fase
consiste na Prova de Desempenho e na Prova de Títulos. Gostaríamos de tecer algumas
orientações para facilitar os trabalhos das Bancas Avaliadoras.
1. O documento de atuação profissional deve conter uma descrição da trajetória acadêmica
do candidato, com realce em suas principais publicações e/ou atividades. Uma segunda
parte deve conter um projeto de atuação do candidato com viés no ensino, na pesquisa e
na extensão. O número máximo de páginas é 15. Não há necessidade de comprovação
das publicações mencionadas.
2. Para a prova de títulos são exigidos originais e cópias dos documentos. Para comprovar
publicações é condição suficiente a chamada de trabalho da conferência (Call for Papers)
em conjunto com a carta de aceitação e cópia do artigo. As documentações de experiência
no ensino e de trabalho devem acompanhadas do respectivo original para conferência.
3. Todas as provas de desempenho serão realizadas no Campus Natal-Central. Este campus
ocupa uma grande área e, portanto, apesar da exigência da regra editalícia de chegada
com 15 minutos de antecedência, é recomendada a chegada do candidato pelo menos 30
minutos antes. Em caso de dúvida sobre a localização das salas de provas, procure um
membro da comissão de concurso. Apenas estes membros darão a informação fiel sobre a
localização das salas.
4. A inobservância do horário de início da avaliação acarreta a desclassificação do candidato,
então, sejam prudentes na chegada e evitem imprevistos, especialmente por estarmos em
época de chuvas em nossa Capital.
5. Ao adentrar no recinto de provas, o candidato deve apresentar documento de identificação.
6. O porte de aparelhos eletrônicos não é permitido e, por segurança, não devem ser trazidos
para instituição no horário da prova.
7. RECURSOS DIDÁTICOS DISPONÍVEIS:
• Computador
• Quadro branco
• Projetor multimídia (data show)
• Pincel para quadro branco
• Apagador para quadro branco
• MS Windows XP
• MS Power Point 2003
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