
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SECRETARIA GERAL DA REITORIA
RETIFICAÇÃO Nº 02, DE 31 DE MAIO DE 2022

(REFERENTE AO ANEXO II - EDITAL Nº 3/2022/GR/UNIR, DE 30 DE MARÇO DE 2022)

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), considerando o disposto nos subitens a), b), c) e d) do item 14.19.13 do edital nº
3/2022/GR/UNIR e o con�do no processo nº 23118.000773/2022-98, torna pública a Re�ficação nº 2 do Edital nº 3/2022/GR/UNIR, de 30 de março de 2022,
de Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento do cargo de Professor de Magistério Superior, publicado no DOU n° 62 de 31 de março de 2022, Seção 3,
pag. 78, nos seguintes termos:

1) INCLUIR, no anexo II - Fichas de Avaliação das provas Escrita, Didá�ca, e de Títulos, a FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA PROVA DIDÁTICA -
LETRAS - LIBRAS, CONFORME ANEXO.

 

 

José Juliano Cedaro
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
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EDITAL Nº 03/2022/GR/UNIR, DE 30 DE MARÇO DE 2022
ANEXO II - Fichas de Avaliação das Provas Escrita, Didática e de Títulos

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA PROVA DIDÁTICA - LETRAS - LIBRAS
 

Componente Banca Examinadora  

Candidato  

Campus/Curso  

Área  

Tema da aula  

DATA: Hora entrega do plano de aula: Início da aula: Término da
aula:

Itens de Avaliação da Prova Didá�ca NOTA

Fluência: vocabulário, classificadores, uso do
espaço e expressão facial.

0 a 30 pontos
Correção na linguagem.
Clareza na comunicação.
Habilidade na formulação de respostas.

 

Plano de aula: organização lógica, relação do plano
com a apresentação.

0 a 10 pontos
Clareza dos objetivos, adequação dos objetivos
ao conteúdo, coerência na subdivisão do
conteúdo, adequação do conteúdo ao tempo
disponível, seleção apropriada do material
didático.

 

 
Domínio do conteúdo: conhecimento do conteúdo.

0 a 50 pontos
Conhece e compreende os conceitos e princípios
do tema exposto.
Aplica os conceitos e princípios
Apresenta habilidades de análises e sínteses.
Relaciona o tema da aula com o todo da
unidade de conteúdo do qual faz parte.
Situa o conteúdo no contexto no qual foi
produzido e estabelece a sua relação com o
conhecimento atual.
U�liza de maneira correta a terminologia
cien�fica.
Adequada a bibliografia ao tema abordado.

 

U�lização adequada do tempo de apresentação do
tema atribuído

0 a 10 pontos
Adequação do tempo de exposição ao plano de
aula entregue aos membros da Banca.  

 
 

Relato dos itens (justificativa das notas atribuídas nas dimensões) – OBRIGATÓRIO PREENCHER
 



 
 
 
 
 
 
 

 

OBS.: Antes de iniciar a prova, o candidato deverá entregar uma cópia do plano de aula para cada um dos
membros da Banca.
A nota do candidato será a média aritmé�ca simples das notas dadas pelos 3 (três) membros da banca
examinadora. Ocorrendo diferença de 30 (trinta) ou mais pontos entre notas atribuídas pelos examinadores, a
Banca deverá reunir-se para rever as distorções.
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                       
_______/_____/_______.

_________________________________________
Membro da Banca Examinadora

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Vice-Reitor, em 31/05/2022, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0987504 e o código CRC ADD48623.

Referência: Processo nº 23118.000773/2022-98 SEI nº 0987504

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

