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5.1.2.3. A composição inicial da Banca Examinadora será
conhecida mediante publicação, tendo os candidatos devidamente ins-
critos o prazo preclusivo de 2 (dois) dias, a contar da data de di-
vulgação do ato, para arguir o impedimento ou a suspeição de qual-
quer membro titular da Banca Examinadora, ou a composição da
mesma, se constituída em desacordo com o constante neste Edital.

5.1.2.4. Considerar-se-á definitiva a Banca Examinadora cuja
composição não tenha sido arguida no tempo hábil indicado no su-
bitem 5.1.2.3.

5.1.2.5. Será expedida, pela Comissão Central do Concurso
Público, a publicação de nomeação das Bancas Examinadoras de-
finitivas, transcorridos os prazos do subitem 5.1.2.3, na qual cons-
tarão os nomes dos membros titulares.

5.1.2.6. Havendo impedimento eventual e por motivo de
força maior de um dos membros titulares da Banca Examinadora
designada por publicação referida no subitem 5.1.2.6, será designado
outro membro para seu lugar.

5.1.2.7. na data prevista no cronograma (item 8) serão di-
vulgadas as informações a seguir:

a) relação dos candidatos convocados para a Prova da 2ª
Fase;

b) os temas das aulas, horários e locais de realização da
Prova de Desempenho Didático, obedecida a ordem decrescente de
pontuação.

5.1.2.8. serão convocados para a 2ª Fase todos os candidatos
aprovados na 1ª Fase.

5.1.2.9. a prova da 2ª Fase para todos os cargos será rea-
lizada nos locais a serem divulgados conforme item 14.6. A con-
vocação dos candidatos, data e horário de realização da 2ª Fase será
feita conforme o cronograma deste Edital. Os candidatos não con-
vocados para a 2ª Fase estarão automaticamente excluídos do con-
curso.

5.1.2.10. o candidato sorteará um dos temas no momento de
realização da Prova de Desempenho Didático.

5.1.2.11. a prova será constituída de uma aula teórica com
duração mínima de 40 minutos e máxima de 50 minutos, com to-
lerância máxima de 5 (cinco minutos) entre a convocação nominal do
candidato; sendo eliminado do certame o candidato que não respeitar
os tempos designados acima. O tempo começará a contar a partir da
entrega do plano de aula. Para a aula, o candidato apresentará o tema
sorteado, devendo esse entregar o respectivo plano de aula do tema,
em três vias, à Banca Examinadora, no início da apresentação da sua
aula. O plano de aula deverá contemplar: identificação do tema;
identificação dos pré-requisitos; justificativa; objetivos; desenvolvi-
mento do tema; modo de avaliar o aprendizado; lista de exercícios (se
necessário) e referências. Não será fornecido modelo de plano de
aula, uma vez que esse faz parte da avaliação da Prova de De-
sempenho Didático.

5.1.2.12. a Prova de Desempenho Didático será avaliada
conforme os critérios apresentados no anexo VIII, com uma nota
máxima de 200 pontos.

5.1.2.13. a Prova de Desempenho Didático será realizada em
sessão pública, sendo gravada para efeito de registro e avaliação.

5.1.2.14. os recursos didáticos que o candidato poderá fazer
uso durante a Prova de Desempenho Didático (quadro branco ou para
giz, pincel, giz, computador e projetor multimídia) serão providen-
ciados pelo IFRS. Não será permitido o uso de quaisquer outros
recursos multimídia. O candidato que optar pela utilização do projetor
multimídia deverá portar sua apresentação no software PowerPoint®
2003 ou compatível, em meio de armazenamento CD-ROM ou Pen-
drive, sendo de sua responsabilidade a integridade e funcionalidade
do arquivo.

5.1.2.15. em caso de falta de energia elétrica, independente
de responsabilidade do IFRS, serão aguardados até 15 minutos. Após
esse prazo será dado prosseguimento a sua prova, mesmo sem os
recursos que necessitem energia elétrica.

5.1.2.16. os candidatos que não comparecerem ao local, na
data e horário determinados para a apresentação da Prova de De-
sempenho Didático, conforme o item 5.1.2.9, serão eliminados do
certame. Aconselha-se ao candidato comparecer ao local com an-
tecedência de 30 minutos do horário previsto.

5.1.3. Da 3ª Fase: Prova de Títulos:
5.1.3.1. A Prova de Títulos consistirá na análise dos títulos

apresentados pelos candidatos, conforme o Anexo VI deste Edital.
5.1.3.2. Somente se submeterão à Prova de Títulos os can-

didatos aprovados na Prova Objetiva, e classificados para a Prova de
Desempenho Didático.

5.1.3.3. Para efeito de pontuação, cada título será consi-
derado uma única vez.

5.1.3.4. Os títulos devem ser entregues conforme estabe-
lecido nas Instruções para a Prova de Títulos (Anexo VI).

5.1.3.5. os títulos para pontuação (3ª Fase), o formulário
(Anexo VII) e a ficha de preferência de ordem de localidade (Anexo
III), devem ser entregues para a Secretaria da Banca Examinadora da
Prova de Títulos, no local onde será realizada sua Prova de De-
sempenho Didático, conforme cronograma.

5.1.3.6. para efeito de pontuação os títulos que constituem
requisito mínimo para investidura no cargo não serão computados.

5.1.3.7. o candidato deverá apresentar original e cópia, ou
cópia autenticada de cada título, acompanhadas de formulário próprio,
declarando os documentos apresentados, devidamente assinado pelo
candidato. As cópias deverão ser entregues junto com o formulário.

5.1.3.8. os títulos relativos à graduação, especialização, mes-
trado e doutorado deverão vir acompanhados de documentação ou
registro comprobatório da carga horária e conteúdos (histórico).

5.1.3.9. para comprovação da titulação acadêmica serão con-
siderados apenas o certificado, diploma ou documento de homo-
logação do título.

5.1.3.10. aos títulos será conferido o máximo de 170 pontos,
conforme tabela para pontuação (Anexo VII).

5.1.3.11. não serão avaliados os títulos apresentados fora do
prazo, contendo rasuras, sem autenticação ou que excedam à pon-
tuação máxima em cada item.

5.1.3.12. para pontuação da experiência profissional docente
serão considerados válidos apenas os títulos com data posterior à
conclusão da graduação.

5.1.3.13. os documentos relativos aos cursos realizados no
exterior só serão considerados quando traduzidos para o vernáculo
por tradutor público juramentado, convalidados para o Território Na-
cional.

5.1.3.14. para comprovação do tempo de experiência pro-
fissional docente e não docente só serão aceitas certidões ou de-
clarações, com firma reconhecida, que contenham a duração do exer-
cício profissional, em horas ou meses, ou a data de início e término
do período declarado ou ainda cópia autenticada da 1ª página da
carteira profissional (frente e verso) e das páginas dos contratos de
trabalho que comprovem o respectivo período de trabalho. Serão
desconsideradas as cópias ilegíveis assim como os períodos traba-
lhados como estágio.

5.1.3.15. O diploma exigido como requisito mínimo indis-
pensável ao ingresso na carreira não contará ponto para efeito de
análise na prova de títulos, porém deverá ser entregue.

5.1.3.16. Não serão aceitos títulos encaminhados via postal,
via fax ou via correio eletrônico, ou por declaração ou procuração.

5.1.3.17. No ato de entrega de títulos, o candidato deverá
preencher e assinar o Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova de
Títulos (Anexo VII). As cópias apresentadas não serão devolvidas em
hipótese alguma. Os títulos deverão ser apresentados seguindo ri-
gorosamente a ordem determinada pelo Anexo VII, em cópias uma a
uma, autenticadas e com firma reconhecida.

5.1.3.18. Serão de inteira responsabilidade do candidato as
informações prestadas no ato da entrega dos títulos bem como a
entrega dos títulos na data prevista neste Edital, arcando o candidato
com as conseqüências de eventuais erros do mesmo.

5.1.3.19. Não serão computados, duplamente, os pontos re-
lativos a títulos que especifiquem tempo de serviço de magistério
concomitante.

5.1.3.20. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-
graduação em nível de mestrado ou de doutorado, será aceito o
diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhe-
cida pelo MEC, ou certificado/declaração de homologação do título
de curso de mestrado ou doutorado, acompanhado do histórico es-
colar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as
disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado
dos exames e do julgamento da dissertação ou da tese, acompanhados
de cópia da folha de aprovação.

5.1.3.21. Para ser atribuída a pontuação relativa ao exercício
profissional ou especificamente de magistério, o candidato deverá
entregar cópia autenticada em cartório do diploma de graduação e
documento que se enquadre, em uma das alíneas abaixo:

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) incluída a folha de identificação, onde constem número e
série e folha de contrato de trabalho, informando a função e o período
(dia, mês e ano) e discriminando o início e o fim do contrato;

b) Cópia de certidão ou declaração, no caso de órgão pú-
blico, que informe o período (dia, mês e ano) discriminando o início
e o fim;

c) Cópia do contrato de prestação de serviços voluntário ou
remunerado (demonstrando claramente o período de validade do con-
trato) e acompanhado de documento atualizado que comprove a vi-
gência do citado contrato.

5.1.3.22. Não será aceito como comprovante exercício pro-
fissional ou especificamente de magistério, o tempo de estágio, de
bolsa de estudo, de monitoria ou outras atividades equivalentes.

5.1.3.23. Não serão computados, duplamente, os pontos re-
lativos a títulos que especifiquem tempo de serviço de exercício
profissional concomitante.

5.1.3.24. Os títulos em língua estrangeira somente serão vá-
lidos se acompanhados de tradução feita por Tradutor Juramentado e
com reconhecimento de firma.

5.1.3.25. Caso o título entregue esteja em desacordo com as
normas deste Edital, será desconsiderado pela Comissão examina-
dora.

5.1.3.26. Para efeito da Prova de Títulos, para terem valores
atribuídos, os mesmos devem seguir regras específicas quer sejam:

Terão validade e serão aceitos apenas os seguintes docu-
mentos:

a) Cópia, autenticada em cartório, da declaração ou do di-
ploma de Curso de Doutorado reconhecido pelo Conselho Nacional
de Educação ou Conselho Estadual de Educação, na área, objeto do
concurso, ministrado por Instituição de Ensino Superior e, quando
estrangeiro, devidamente revalidado;

b) Cópia, autenticada em cartório, da declaração ou do di-
ploma de Curso de Mestrado reconhecido pelo Conselho Nacional de
Educação ou Conselho Estadual de Educação, na área, objeto do
concurso, ministrado por Instituição de Ensino Superior e, quando
estrangeiro, devidamente revalidado;

c) Cópias, autenticadas em cartório, dos documentos que
comprovem o exercício do magistério em instituições de ensino pú-
blico ou privado, por ano a partir da data da graduação;

d) Cópias, autenticadas em cartório, dos documentos que
comprovem o exercício especificamente profissional na área, objeto
do concurso, por ano a partir da data da graduação;

5.1.3.27. Como comprovação de experiência profissional, re-
lativa aos títulos relacionados, o candidato deverá atender a, pelo
menos, uma das seguintes opções:

a) para exercício de atividade em empresa/instituição pri-
vada: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
contendo a página de identificação do trabalhador e a página que
conste o registro do empregador que informe o período (com início e
fim, se for o caso), acrescida de declaração do empregador com a
descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego e a
espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades de-
senvolvidas, acompanhada de comprovação da habilitação exigida
para cada área do conhecimento;

b) para exercício de atividade/instituição pública: declara-
ção/certidão de tempo de serviço que informe o período (com início
e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição
das atividades desenvolvidas, acompanhada de comprovação da ha-
bilitação exigida para cada área do conhecimento;

c) para exercício de atividade/serviço prestado como au-
tônomo: contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento
autônomo (RPA), acrescido de declaração do contratante que informe
o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço
realizado, acompanhada de comprovação da habilitação exigida para
cada área do conhecimento.

5.1.3.27.1. A declaração ou certidão mencionada na opção
"b" deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos.
Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade
responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar
também essa inexistência.

5.1.3.27.2. A comprovação por meio do recibo de pagamento
autônomo (RPA) só será aceita com a apresentação do primeiro mês
e do último mês recebido.

5.1.3.28. Os pontos que excederem o valor máximo do inciso
do Quadro de Atribuições de Pontos para Avaliação de Títulos, serão
desconsiderados.

5.1.3.29. Será atribuída nota zero ao candidato que não en-
tregar seus títulos na forma, no período e no local estabelecidos neste
Edital.

5.1.3.30. Após sessenta dias do prazo estabelecido no cro-
nograma do Edital para a Prova de Títulos, os mesmos serão frag-
mentados, não cabendo ao candidato requerer o fruto destes.

5.2. O Resultado Final do Concurso será divulgado conforme
cronograma.

6. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
6.1. Será considerado HABILITADO o candidato que apre-

sentar desempenho igual ou superior ao mínimo estabelecido em cada
uma das três fases do presente Concurso, respeitado o disposto no
subitem 11.2 desse Edital.

7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. A classificação dos candidatos aprovados obedecerá à

ordem decrescente do número de pontos obtidos pela somatória da 1ª,
2ª e 3ª Fases.

7.2. Na hipótese de empate, terá preferência o candidato com
maior pontuação na Prova de Desempenho Didático (2ª Fase); per-
sistindo o empate, terá preferência o candidato com maior pontuação
na Prova de Conhecimentos Específicos (1ª Fase); persistindo o em-
pate, terá preferência o candidato com maior pontuação na Prova de
Títulos (3ª Fase) e, por fim, persistindo ainda o empate, terá pre-
ferência o candidato mais idoso.
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