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 EDITAL Nº 72/2016 - GR/UEMA 

 

A Universidade Estadual do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que, no período de 02/06/2016 a 22/07/2016, estarão abertas as inscrições para  

Concursos Públicos destinados ao provimento de Cargos na Carreira do Magistério 

Superior, nos termos da Resolução nº 465/2004 – CONSUN/UEMA, alterada pela 

Resolução n° 922/2015 – CONSUN/UEMA, para atender ao Centro de Educação, Ciências 

Exatas e Naturais - CECEN/Departamento de Educação e Filosofia, nas matérias ou 

disciplinas especificadas no Anexo I deste Edital (proc. nº 08577/2015). 

  1 – O Concurso atenderá à legislação em vigor, devendo o candidato receber 

no ato da inscrição o programa da matéria ou disciplina respectiva. 

  2 – Poderão inscrever-se os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros, na 

forma da Emenda Constitucional nº 11, de 30/04/1996, mediante requerimento dirigido ao 

Chefe do Departamento ou Diretor de Curso responsável pelo Concurso e o preenchimento 

de formulário no Protocolo Geral da Universidade ou no Protocolo do Centro de realização 

do Concurso, no horário de 14 às 17 horas, acompanhado do “Curriculum Vitae ou 

Currículo Lattes” devidamente comprovado, com os seguintes documentos obrigatórios: 

a) cédula de Identidade (Civil ou Militar); 

b) CPF; 

c) comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino); 

d) comprovante de quitação com a obrigação eleitoral; 

e) diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação; 

acompanhado do Histórico Escolar correspondente; 

f) comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 

(cem reais), efetuado no Banco do Brasil, Agência nº. 3846-6, Conta Corrente nº. 5393-7 

(UEMA/Recursos Próprios), podendo ser paga em qualquer agência desse Banco. Em 

hipótese alguma haverá devolução de taxa de inscrição. 

Os documentos obrigatórios relacionados nas alíneas de “a” a “e” acima 

deverão estar devidamente autenticados. 

3 – O Concurso de que trata o presente Edital, será realizado com as seguintes 

fases: 

a) prova escrita (eliminatória e classificatória); 

b) prova didática (eliminatória e classificatória); 

c) avaliação de títulos (classificatória). 
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O julgamento dos títulos ocorrerá após a realização das provas escrita e 

didática, e será restrito aos candidatos aprovados. 

4 - No ato da posse, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente: 

4.1 – O Diploma de Graduação, nos casos de inscrição efetivada com a 

Certidão de Conclusão de Curso; 

4.2 – O Diploma de Pós-Graduação compatível com a classe para que 

concorre no certame, com base no art. 4°, da Lei 5.931/1994, que segue abaixo: 

a) título de Doutor ou Livre Docente, quando se tratar de ingresso para a 

classe de Professor Adjunto; 

b) título de Mestre, quando se tratar de ingresso para a classe de Professor 

Assistente; 

c) graduação em Nível Superior, quando se tratar de ingresso para a classe de 

Professor Auxiliar. 

5 – É vedada a inscrição sem a entrega de toda a documentação obrigatória 

exigida. 

6 – A inscrição poderá ser requerida pelo candidato ou por seu procurador 

habilitado com procuração específica devidamente autenticada. 

7 – O candidato poderá fazer uma única anexação de documentos ao seu 

“Curriculum Vitae” ou “Currículo Lattes”, no Departamento Acadêmico ou Curso 

responsável pelo concurso, mediante controle de protocolo, até 72 horas, improrrogáveis, 

antes do início do concurso. 

8 – O preenchimento dos cargos pelos candidatos aprovados dar-se-á no 

regime de trabalho definido no anexo, de acordo com o número de vagas e a necessidade 

expressa pelo Centro/Departamento. 

9 – O ingresso na Carreira do Magistério Superior, no Cargo de Professor 

Adjunto, far-se-á na Classe I, Referência I, sendo que os nomeados e empossados receberão 

remuneração inicial composta de vencimento e gratificação de incentivo por titulação, 

conforme tabela a seguir: 

Cargo (Carga horária) Vencimento Gratificação Incentivo (50%) Total 

Prof. Adjunto I (40h) 5.229,34 2.614,67 7.844,01 

10 – O prazo de validade do concurso será de dois anos para efeito de 

nomeação para a Carreira do Magistério Superior, contado da publicação do Edital com o 

resultado no Diário Oficial do Estado.  
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11 – O docente a ser nomeado, em virtude de aprovação em Concurso 

Público, ficará sujeito à obrigatoriedade de prestação dos seguintes serviços: ministrar aulas 

em qualquer disciplina para o qual esteja legalmente habilitado na graduação e na Pós-

Graduação; participar de projetos de pesquisa e extensão; orientar os estudantes na 

elaboração dos trabalhos de conclusão de curso e estágios curriculares e extracurriculares; 

exercer função de chefia, tanto na área acadêmica como na área administrativa; assessorar o 

pessoal técnico-administrativo, quando necessário; outras atividades inerentes ao efetivo 

exercício do Magistério Superior. 

12 – A convocação do candidato habilitado para se manifestar, em prazo 

determinado, sobre a aceitação ou não do cargo, será feita exclusivamente por meio de 

correspondência registrada, não se responsabilizando a UEMA pela mudança de endereço 

sem comunicação prévia por escrito, por parte do candidato. 

13 – O candidato convocado terá três dias úteis para manifestar-se sobre a 

aceitação ou não do cargo e mais três dias para apresentar ao Departamento de Pessoal a 

documentação exigida para a sua nomeação. 

14 – O não pronunciamento do candidato habilitado, no prazo estabelecido 

para esse fim, facultará à UEMA a convocação do(s) candidato(s) seguinte(s), sendo seu 

nome excluído do processo. 

15 – Ao término do prazo de inscrição do Concurso objeto deste Edital, 

verificada a inexistência de candidato ao cargo de Professor Adjunto, ficam reabertas as 

inscrições para a classe de Professor Assistente, pelo prazo de 45 dias, conforme Anexo II 

deste Edital. 

15.1 – O ingresso na Carreira do Magistério Superior, no Cargo de Professor 

Assistente, far-se-á na Classe I, Referência I. 

16 – Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento 

Acadêmico, Curso ou Centro promotor do Concurso. 

17 – Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Concursos e 

Seletivos da Reitoria. 

São Luís, 02 de junho de 2016. 

 

 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor 
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ANEXO I DO EDITAL Nº 72/2016 – GR/UEMA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS – CECEN/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E 

FILOSOFIA 

 

São Luís, 02 de junho de 2016. 

 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor 

 

Departamento/Curso Matéria ou Disciplina Classe 
Nº de 

vagas 

Regime de 

Trabalho 
Requisitos 

Departamento de 

Educação e Filosofia 

Currículo Adjunto 01 40 horas 
Graduação em Pedagogia com doutorado em 

Educação. 

Letramento e 

Alfabetização 
Adjunto 01 40 horas 

Graduação em Pedagogia com doutorado em 

Educação. 

Metodologia do Ensino Adjunto 01 40 horas 
Graduação em Pedagogia com doutorado em 

Educação. 

Didática Adjunto 01 40 horas 
Graduação em Pedagogia com doutorado em 

Educação. 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 72/2016 – GR/UEMA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS – CECEN/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E 

FILOSOFIA 

 

São Luís, 02 de junho de 2016. 

 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor 

Departamento/Curso Matéria ou Disciplina Classe 
Nº de 

vagas 

Regime de 

Trabalho 
Requisitos 

Departamento de 

Educação e Filosofia 

Currículo Assistente 01 40 horas 
Graduação em Pedagogia com Mestrado em 

Educação. 

Letramento e 

Alfabetização 
Assistente 01 40 horas 

Graduação em Pedagogia com Mestrado em 

Educação. 

Metodologia do Ensino Assistente 01 40 horas 
Graduação em Pedagogia com Mestrado em 

Educação. 

Didática Assistente 01 40 horas 
Graduação em Pedagogia com Mestrado em 

Educação. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME:  _________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________ 

CEP:_______________________________CIDADE:____________________________________________ 

FONE:______________________ E-MAIL:____________________________________________________ 

Vem requerer ao Chefe do Departamento _____________________________________________________ 

____________________________________ inscrição no Concurso para ingresso na Carreira do 

Magistério Superior, na Classe de Professor: 

 

                AUXILIAR                           ASSISTENTE                          ADJUNTO  

 

ÁREA DE CONHECIMENTO _____________________________________________________ 

MATÉRIA OU DISCIPLINA ______________________________________________________ 

Para o que anexa os seguintes documentos ou fotocópias: 

a) carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) comprovante de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino); 

d) comprovante de quitação com a obrigação eleitoral; 

e) diploma ou documento equivalente comprobatório de conclusão de curso de graduação com o 

histórico escolar correspondente; 

f) comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Banco Brasil, Agência 3846-6, Conta Corrente: 

5393-7 (UEMA/Recursos Próprios); 

g) “Curriculum Vitae” ou “Currículo Lattes” devidamente comprovado. 

 

_________________________________________  

Assinatura 

Local/data: ______________________, ______/_____/_______ 

............................................................................................................................. ................ 

NOME DO CANDIDATO __________________________________________________ 

 

MATÉRIA OU DISCIPLINA OBJETO DO CONCURSO _____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________ 

Local de Inscrição 

 

____________________________________________________ 

Assinatura e Matrícula do Servidor Responsável 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS - CECEN 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FILOSOFIA 

Edital nº 72/2016 – GR/UEMA 

Matéria ou Disciplina: Didática 

TEMAS: 

1. Teorias e correntes pedagógicas: abordagens do processo de ensino e aprendizagem; 

2. O papel da didática no processo de ensino e aprendizagem: uma análise do contexto 

histórico, político e social; 

3. Mediações pedagógicas e suas relações com o ensino de qualidade; 

4. Políticas de avaliação e formação de professores para a educação básica; 

5. Organização do trabalho pedagógico: planejamento e avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem; 

6. Prática escolar: tendências pedagógicas e seus pressupostos de aprendizagem; 

7. Ação docente: a didática na sala de aula e no processo aprendizagem; 

8. Ação pedagógica: a didática nas dimensões de interdisciplinaridade e 

transversalidade; 

9. Formação docente: a didática na formação pedagógica de professores; 

10. A didática como eixo estruturante da formação pedagógica do professor. 

REFERÊNCIAS 

 LIVRE. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS - CECEN 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FILOSOFIA 

Edital nº 72/2016 – GR/UEMA 

Matéria ou Disciplina: Currículo 

TEMAS: 

1. Currículo: das tórias tradicionais as pós-críticas;  

2. Currículo escolar: fundamentos históricos e epistemológicos; 

3. Formação de professores: diretrizes curriculares e o currículo escolar; 

4. Organização curricular e os processos avaliativos; 

5. Currículo escolar: teorias tradicionais, críticas e pós-críticas; 

6. Currículo: políticas afirmativas e relações étnico-racial; 

7. Currículo, multiculturalismo e relações sociais na escola; 

8. Currículo e trabalho pedagógico no contexto escolar; 

9. Operacionalização do currículo: desafios, confronto e conflitos; 

10. Políticas para o currículo escolar: significados e implicações para a escola. 

REFERÊNCIAS 

 LIVRE. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS - CECEN 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FILOSOFIA 

Edital nº 72/2016 – GR/UEMA 

Matéria ou Disciplina: Letramento e alfabetização 

TEMAS: 

1. Aspectos linguísticos, sociolinguísticos e psicolinguísticos no processo de 

alfabetização; 

2. A psicogênese da língua escrita à luz das praticas pedagógicas de letramento e 

alfabetização; 

3. O uso do livro didático e as propostas metodológicas para letramento e 

alfabetização; 

4. Práticas pedagógicas de alfabetização: aquisição da leitura e da escrita; 

5. Literatura e estratégias de leitura na formação de crianças leitoras; 

6. Leitura nos contextos: político-social e educacional na dimensão interdisciplinar; 

7. Concepções, natureza e condicionantes do processo de alfabetização: implicações 

na pratica pedagógica; 

8. Leitura e produção de textos no processo de letramento e alfabetização; 

9. Alfabetização, oralidade, letramento e práticas pedagógicas; 

10. Concepções teóricas: alfabetização na perspectiva do letramento. 

REFERÊNCIAS 

 LIVRE. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS - CECEN 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FILOSOFIA 

Edital nº 72/2016 – GR/UEMA 

Matéria ou Disciplina: Metodologia do ensino 

TEMAS: 

1. Pressupostos teórico-metodológicos da alfabetização matemática e da linguagem 

matemática; 

2. Concepções histórica e filosófica da matemática enquanto ciência e atividade humana; 

3. Metodologias e recursos didáticos para o ensino da matemática nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 

4. Procedimentos metodológicos e recursos didáticos para o ensino de ciências naturais 

nos anos iniciais do ensino fundamental; 

5. Ciências naturais nos anos iniciais do ensino fundamental e as tecnologias; 

6. A construção do conhecimento histórico: tempo, identidade, memória, cultura e 

relações pessoais; 

7. História e ensino de história: fundamentos teóricos, metodológicos e pedagógicos; 

8. Ensino de história e geografia na contemporaneidade: desafios éticos, políticos e 

metodológicos; 

9. Organização do processo ensino e aprendizagem de geografia: fundamentos teóricos e 

metodológicos; 

10. Tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem de 

geografia; 

REFERÊNCIAS 

 LIVRE. 

 

 

 


