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Esclarecemos que a avaliação dos currículos dos candidatos é eliminatória, 

com pontuação mínima para aprovação igual a 60 pontos. Os candidatos 

aprovados serão arranjados segundo a ordem decrescente de sua pontuação 

e os candidatos com as maiores notas, até a 9a colocação, serão 

considerados classificados e convocados para a segunda etapa do concurso 

(prova didática seguida de arguição oral). Em caso de empate na 9a 

colocação, será classificado(a) o(a) candidato(a) com maior pontuação no 

item “Experiência Docente”; persistindo o empate, será classificado(a) o(a) 

candidato(a) com maior pontuação em aulas ministradas. 

 

O BAREMA com a pontuação dos itens do currículo vitae está disponível 

na página do Departamento de Zoologia 

(http://depto.icb.ufmg.br/dzoo//pages/principal.php). Na avaliação dos 

currículos, serão computadas apenas as atividades comprovadas por 

certificado, declaração ou outro documento pertinente (no caso de 

publicações, cópia da página que contenha as informações relativas à 

autoria, ano de publicação, etc., conforme a publicação). 

 

Os candidatos classificados na primeira etapa do concurso deverão se 

apresentar na Secretaria do Departamento de Zoologia, no dia e hora 

indicados no e-mail em que forem convocados para o sorteio de ponto para 

a prova didática. Os sorteios serão feitos por período (um tema será 

sorteado para até três candidatos, que apresentarão as aulas durante o 

período da manhã ou da tarde, conforme convocação), até que todos os 

candidatos classificados tenham sido sorteados. A ausência do(a) 

candidato(a) no momento do sorteio implicará em sua reprovação no 

concurso. 

 

O(A) candidato(a) terá 24 horas, após o sorteio do ponto, para preparar sua 

aula, devendo se apresentar para ministrá-la no dia, hora e local definidos 

durante o sorteio do ponto. Os materiais/equipamentos disponíveis para 

 



utilização do(a) candidato(a) são computador com sistema Windows e 

datashow, quadro e giz/caneta. O(A) candidato(a) deverá trazer sua aula 

gravada em pendrive, em formato ‘pdf’. O(A) candidato(a) terá no máximo 

10 minutos, depois de admitido na sala da prova didática, para iniciar a 

apresentação de sua aula, caso contrário, será eliminado(a). As aulas terão 

duração de 50 minutos, seguidas de arguição oral pela banca, em sessão 

pública. 

 

A apresentação das aulas da prova didática será feita na ordem de 

classificação dos candidatos. Todos os candidatos que ministrarão aulas em 

um período apresentar-se-ão conjuntamente no horário em que forem 

convocados. O(A) primeiro(a) a apresentar será conduzido(a) à sala do 

exame e os demais aguardarão em local a ser indicado, até o momento de 

suas apresentações. Durante o período de espera, os candidatos não 

poderão acessar a internet, nem ler nenhum material relacionado ao ponto 

sorteado. 

 

Os pontos das provas didáticas serão sorteados entre aqueles listados 

abaixo: 

 

1) Relações filogenéticas entre os filos de Metazoa, exceto Bilateria; 

2) Relações filogenéticas entre as principais linhagens de Bilateria 

(Ecdysozoa, Spiralia e Deuterostomia); 

3) Introdução à embriologia de Metazoa; 

4) Princípios de sistemática filogenética; 

5) Introdução à morfofisiologia de Metazoa; 

 

A nota final de cada candidato(a) será obtida pela média ponderada das 

notas da prova de títulos e da prova didática, sendo que a última terá peso 

dois. 

 

O(A) candidato(a) aprovado(a) deverá assumir a vaga em regime de 

urgência, e receberá encargos didáticos tão logo se dê a sua contratação.  

 

Casos omissos serão decididos pela banca. 

 
 


