
RETIFICAÇÃO DE Nº 02 DE 31 DE AGOSTO DE 2016. 

EDITAL DE Nº 03 DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

 

O Reitor da UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

presente Retificação de Edital Nº 03 de 27 de abril de 2016, conforme os itens a seguir: 

Onde se lê: 
                                     ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital 27/04/2016  

Publicação de Normas Complementares 26/05/2016 

Período de inscrições 06/06 a 26/06/2016 
 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 07/06 a 10/06/2016 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 13/06/2016 

Prazo final para recurso contra o indeferimento da isenção 15/06/2016 Horário: 

das 7h às 11h e das 

13h às 17h 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 16/06/2016 

Último dia para reimpressão do boleto bancário e pagamento da 
taxa de inscrição 

27/06/2016 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 29/06/2016 

Prazo final para recursos das inscrições indeferidas 01/07/2016  
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Divulgação do resultado dos recursos 04/07/2016 

 

Entrega da comprovação da necessidade de atendimento especial 04/08/2016 Horário: 

das 7h às 11h e das 

13h às 17h 

Resultado da solicitação de necessidade do atendimento especial 10/08/2016 

Divulgação do local e horário das provas  10/08 a 17/08/2016 

Divulgação das bancas avaliadoras Até 30/08/2016 

Realização das provas dissertativas 13/09/2016 

Divulgação das chaves de respostas das provas dissertativas 14/09/2016  

Prazo de recursos das chaves de respostas 14/09 a 16/09/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Divulgação das respostas dos recursos das chaves de respostas 20/09/2016 

Divulgação do resultado das provas dissertativas 22/09/2016 

Prazo para recursos do resultado das provas dissertativas  22/09 a 26/09/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Resultado final das provas dissertativas 28/09/2016 



Sorteio de temas para prova de desempenho didático e da ordem 
de realização das provas pelos candidatos 

03/10/2016 

  Início da realização das provas de desempenho didático 04/10/2016 

Resultado das provas de desempenho didático e de títulos 17/10/2016 

Prazo para recursos do resultado das provas de desempenho 
didático e de títulos 

17/10 a 20/10/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da prova de 
desempenho didático e de títulos 

25/10/2016 

Divulgação do resultado preliminar 27/10/2016 

Divulgação do resultado final 31/10/2016 

 

 

 

Leia-se: 

                                     ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital 27/04/2016  

Publicação de Normas Complementares 26/05/2016 

Período de inscrições 06/06 a 26/06/2016 
 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 07/06 a 10/06/2016 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 13/06/2016 

Prazo final para recurso contra o indeferimento da isenção 15/06/2016 Horário: 

das 7h às 11h e das 

13h às 17h 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 16/06/2016 

Último dia para reimpressão do boleto bancário e pagamento da 
taxa de inscrição 

27/06/2016 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 29/06/2016 

Prazo final para recursos das inscrições indeferidas 01/07/2016 Horário: 

das 7h às 11h e das 

13h às 17h 

Divulgação do resultado dos recursos 04/07/2016 

 

Entrega da comprovação da necessidade de atendimento especial 04/08/2016 Horário: 

das 7h às 11h e das 

13h às 17h Resultado da solicitação de necessidade do atendimento especial 10/08/2016 

Divulgação do local e horário das provas  10/08 a 17/08/2016 

Divulgação das bancas avaliadoras Até 09/09/2016 

Realização das provas dissertativas para cargos de Professor 

Assistente I, para vagas do campus Rio Verde 

17/09/2016 



Divulgação das chaves de respostas das provas dissertativas 

para vagas do campus Rio Verde 

17/09/2016 Após as 

18h 

Prazo de recursos das chaves de respostas das provas 

dissertativas para vagas do campus Rio Verde 

19/09 e 20/09/2016 

Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Divulgação das respostas dos recursos das chaves de respostas 
das provas dissertativas para vagas do campus Rio Verde 

23/09/2016 

Realização das provas dissertativas para cargos de Professor 

Assistente I, para vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

24/09/2016 

Divulgação das chaves de respostas das provas dissertativas 
para vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

24/09/2016 Após as 
18h 

Prazo de recursos das chaves de respostas das provas 
dissertativas para vagas dos campi Aparecida de Goiânia e 

Goianésia 

26/09 e 27/09/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Divulgação do resultado das provas dissertativas para vagas do 

campus Rio Verde 

27/09/2016 

Prazo para recursos do resultado das provas dissertativas para 

vagas do campus Rio Verde 
27/09 e 28/09/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Resultado final das provas dissertativas para vagas do campus 

Rio Verde 

30/09/2016 

Divulgação das respostas dos recursos das chaves de respostas 
das provas dissertativas para vagas dos campi Aparecida de 

Goiânia e Goianésia 

30/09/2016 

Divulgação do resultado das provas dissertativas para vagas dos 

campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

04/10/2016 

Prazo para recursos do resultado das provas dissertativas para 

vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 
04/10 e 05/10/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Resultado final das provas dissertativas para vagas dos campi 

Aparecida de Goiânia e Goianésia 

07/10/2016 

Entrega de Títulos. E realização do Curso PBL com avaliação 

de desempenho didático na metodologia PBL para candidatos a 

vagas do campus Rio Verde 

07, 08 e 09/10/2016 

Resultado da prova de títulos. E resultado do Curso PBL com 

avaliação de desempenho didático na metodologia PBL para 

candidatos a vagas do campus Rio Verde 

18/10/2016 

Prazo para recursos do resultado da prova de títulos e do Curso 
PBL com avaliação de desempenho didático na metodologia 

PBL para candidatos a vagas do campus Rio Verde 

18/10 a 20/10/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Entrega de Títulos. E realização do Curso PBL com avaliação 
de desempenho didático na metodologia PBL para candidatos a 

vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

21, 22 e 23/10/2016 



Divulgação das respostas do resultado dos recursos da prova de 

títulos e do Curso PBL com avaliação de desempenho didático 
na metodologia PBL para candidatos a vagas do campus Rio Verde 

25/10/2016 

Resultado da prova de títulos. E resultado do Curso PBL com 

avaliação de desempenho didático na metodologia PBL para 

candidatos a vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

28/10/2016 

Prazo para recursos do resultado da prova de títulos e do Curso 
PBL com avaliação de desempenho didático na metodologia 

PBL para candidatos a vagas dos campi Aparecida de Goiânia e 

Goianésia 

28/10 e 31/10/2016 
Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da prova de 

títulos e do Curso PBL com avaliação de desempenho didático 
na metodologia PBL para candidatos a vagas dos campi Aparecida 

de Goiânia e Goianésia  

03/11/2016 

Divulgação do resultado preliminar 08/11/2016 

Divulgação do resultado final 16/11/2016 

 

Onde se lê: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.3 Os títulos de especialização, mestrado ou doutorado exigidos para este concurso devem ter sido obtidos 

na forma da legislação vigente, com validade nacional e em cursos recomendados pela CAPES. 

 

Leia-se: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.3 Os títulos de especialização, residência médica, mestrado ou doutorado exigidos para este 

concurso devem ter sido obtidos na forma da legislação vigente, com validade nacional e em 

cursos recomendados pela CAPES. 

 

Onde se lê: 

9. PROVA DE TÍTULOS 

9.6. Os diplomas de Especialização, Mestrado ou Doutorado deverão estar acompanhados do 

respectivo Histórico Escolar e terem sido obtidos em curso nacional reconhecido pela CAPES 

(Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ou, se estrangeiro, estar 

devidamente revalidado. 

 Leia-se: 



9. PROVA DE TÍTULOS 

9.6. Os diplomas de Especialização, Residência médica, Mestrado ou Doutorado deverão estar 

acompanhados do respectivo Histórico Escolar e terem sido obtidos em curso nacional reconhecido 

pela CAPES (Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ou, se 

estrangeiro, estar devidamente revalidado. 

 

Onde se lê: 

ANEXO I  

QUADRO GERAL DE VAGAS, REQUISITOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO POR 

FACULDADE 

FACULDADE 

NÚMERO 

DE 

VAGAS 

REQUISITOS  

ÁREA DE 

ATUAÇÃO  
GRADUAÇÃO RESIDÊNCIA 

MEDICA/TÍTULO DE 

ESPECIALISTA 

ESPECIALIZAÇÃO OU 

MESTRADO OU 

DOUTORADO 

 

Leia-se: 

ANEXO I  

QUADRO GERAL DE VAGAS, REQUISITOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO POR 

FACULDADE 

FACULDADE 

NÚMERO 

DE 

VAGAS 

REQUISITOS  

ÁREA DE 

ATUAÇÃO  
GRADUAÇÃO RESIDÊNCIA 

MEDICA/TÍTULO DE 

ESPECIALISTA 

ESPECIALIZAÇÃO OU 

RESIDÊNCIA OU MESTRADO 

OU DOUTORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onde se lê: 

ANEXO VI - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE 

DESEMPENHO DIDÁTICO 

Avaliador (a): 

Área e Faculdade de lotação: 

Nome do (a) Candidato (a): 

INÍCIO DA AULA: TÉRMINO DA AULA: 

ITEM CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 

 

PONTOS 

 

 
1 

PLANO DE AULA: 

Elaboração e organização do Plano 

(apresentação, descrição, clareza), 

adequação dos objetivos ao conteúdo 

planejado, construção do conhecimento, 

adequação dos processos de verificação 

de aprendizagem, referência bibliográfica 

citada. 

 0 - 20 

 

 
 

2 

INTRODUÇÃO: 

Clareza, aspectos motivacionais, 

conhecimentos prévios, conexão entre o 

tema e outros conhecimentos 

(contextualização), exposição clara e 

precisa dos objetivos da aula. 

 0 – 10 

 

 
 

3 

CONTEÚDOS: 

Domínio de conteúdo, utilização de 

exemplos e analogias, desenvoltura e 

segurança nas respostas aos 

questionamentos, coerência, adequação 

de vocabulário e termos técnicos. 

 0 – 30 

 

 
4 

PROCEDIMENTOS: 

Espontaneidade, movimentação, postura, 

dicção, tom de voz, autocontrole, manejo 

de classe, interatividade. 

 0 – 20 

 

 
 

5 

RECURSOS: 

Adequação dos recursos didáticos às 

técnicas, aos objetivos e aos conteúdos 

propostos; momento de utilização dos 

recursos e uso adequado dos mesmos. 

 0 – 10 

 

 
 

6 

FINALIZAÇÃO-AVALIAÇÃO 

Capacidade de síntese, cumprimento das 

etapas previstas no plano, dosagem do 

conteúdo em relação ao tempo previsto, 

utilização de procedimentos avaliativos, 

feedback. 

 0 – 10 

 

 

T

O

T

A

L 

0 – 100 

 

 

 

 

 

 

 



Leia-se: 

ANEXO VI - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE 

DESEMPENHO NA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO TUTORIAL DA 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS - PBL  

Avaliador (a): 

Área e Faculdade de lotação: 

Nome do (a) Candidato (a): 

INÍCIO DO GT: TÉRMINO DO GT: 

DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA 

CRITÉRIOS OBSERVAÇÕES PONTOS 

 

Conhecimentos: 

 

(0 – 40) 

 

 

 

- Identificação do problema 

- Elaboração de hipóteses 

- Sistematização de hipóteses  

- Formulação de bons objetivos de aprendizagem  

- Coerência no raciocínio, argumentação e senso 

crítico 

- Seleção de boas referências bibliográficas para o 

estudo individual  

- Contribuição para responder os objetivos de 

aprendizagem e resolver o problema 

  

Habilidades: 

 

(0 – 30)) 

 

- Comunicação clara e eficaz 

- Interlocução entre pares 

- Colaboração mútua 

- Negociação e construção de consenso 

  

Atitudes: 

 

(0 – 30) 

 

 

- Pontualidade 

- Respeito aos colegas 

- Abertura à crítica 

- Interesse e motivação nas discussões 

- Ética e postura para o trabalho em equipe 

- Auto-avaliação 

 

  

 NOTA FINAL= 

(Conhecimentos + Habilidades + Atitudes): 

  



Onde se lê: 

ANEXO VII - QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 

Nome do candidato: 

Número de Inscrição: Assinatura: 

1. O candidato deverá preencher apenas os itens nas colunas Quantidade e Pontuação Total, para o qual irá apresentar os títulos, segundo 

os subitem 9.2 e 9.3 deste Edital. 

2. Esse quadro deverá ser entregue no início da Prova de Desempenho Didático. 

3. As atividades deste quadro, descritas nos itens 2 e 3, compreenderão aquelas concluídas nos últimos 5 anos. 

4. A banca examinadora, caso necessário, reclassificará a pontuação feita pelo candidato, por erro na pontuação ou documentos 

apresentados que possam causar dúbia interpretação. 
5. Poderão ser solicitados ao candidato documentos originais durante o decorrer do certame. 

1. Títulos Acadêmicos Pontuação Qtde. 
Pontuação Obtida 

CANDIDATO BANCA 

1.1. Doutorado concluído em Programa reconhecido pela CAPES (limitado a 01 

título). 

40,0    

1.2. Mestrado concluído em Programa reconhecido pela CAPES (limitado a 01 

título). 
21,0    

1.3. Aluno regularmente matriculado em programa de doutorado reconhecido pela 

CAPES (02 pontos por semestre concluído – limitado a 06 semestres, comprovado 

por meio de Histórico Escolar). 

 

12,0 
   

1.4. Aluno regularmente matriculado em programa de mestrado reconhecido pela 

CAPES (02 pontos por semestre concluído – limitado a 04 semestres comprovado 

por meio de Histórico Escolar). 

 

8,0 
   

1.5. Especialização ou Pós-Graduação Lato sensu concluída (limitado a 01 título). 
6,0    

Total do item 1:   

 

Leia-se: 

ANEXO VII - QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 

Nome do candidato: 

Número de Inscrição: Assinatura: 

6. O candidato deverá preencher apenas os itens nas colunas Quantidade e Pontuação Total, para o qual irá apresentar os títulos, segundo 

os subitem 9.2 e 9.3 deste Edital. 

7. Esse quadro deverá ser entregue no início da Prova de Desempenho Didático. 

8. As atividades deste quadro, descritas nos itens 2 e 3, compreenderão aquelas concluídas nos últimos 5 anos. 

9. A banca examinadora, caso necessário, reclassificará a pontuação feita pelo candidato, por erro na pontuação ou documentos 

apresentados que possam causar dúbia interpretação. 
10. Poderão ser solicitados ao candidato documentos originais durante o decorrer do certame. 

1. Títulos Acadêmicos Pontuação Qtde. 
Pontuação Obtida 

CANDIDATO BANCA 

1.1. Doutorado concluído em Programa reconhecido pela CAPES (limitado a 01 

título). 

40,0    

1.2. Mestrado concluído em Programa reconhecido pela CAPES (limitado a 01 

título). 
21,0    

1.3. Aluno regularmente matriculado em programa de doutorado reconhecido pela 

CAPES (02 pontos por semestre concluído – limitado a 06 semestres, comprovado 

por meio de Histórico Escolar). 

 

12,0 
   

1.4. Aluno regularmente matriculado em programa de mestrado reconhecido pela 

CAPES (02 pontos por semestre concluído – limitado a 04 semestres comprovado 

por meio de Histórico Escolar). 

 

8,0 
   

1.5. Residência médica concluída (limitado a 01 título). 12,0    
1.6 Especialização ou Pós-Graduação Lato sensu concluída (limitado a 01 título). 

6,0    

Total do item 1:   

 

 



Os demais itens e subitens do Edital Nº 03 de 27 de abril de 2016 permanecem inalterados. 

 

Prof. Dr. Sebastião Lázaro Pereira 

Reitor da Universidade de Rio Verde 

Decreto Municipal 002/2013 

 

 

 


