PROVAS DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS
De acordo com o Edital
CAPÍTULO III
4. Para titulação “graduada”, em componentes curriculares da Formação Profissional do
Ensino Médio, e/ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio, comprovar ser portador de
graduação superior de bacharelado ou de tecnologia de nível superior desde que previsto no
requisito, em componente curricular em que se inscrever.

Favor entregar cópia frente e verso do Diploma de
Graduação e Licenciatura (quando for o caso) no dia da
prova de métodos pedagógiocos.
Obs: Para quem não entregou no ato da inscrição

Prova de títulos
CAPÍTULO X
7. A prova de títulos é de caráter exclusivamente classificatório. Os títulos deverão ser
anexados por cópia a Curriculum Vitae simplificado, no qual figure basicamente, os Dados
Pessoais, a Formação Acadêmica de Nível Superior e Pós Superior, bem como a Experiência
Profissional na Área da Docência.
7.1. Considerar-se-á para a prova de títulos, os cursos de especialização (lato sensu), pósgraduação em nível de mestrado e de doutorado, concluídos até o término do período de
inscrição, desde que:
7.1.1. Vinculado ao componente curricular em concurso quando integrar a base nacional
comum do ensino médio, ou
7.1.2. Relacionado a área do componente curricular em concurso, quando integrar a parte
diversificada do ensino médio ou a educação profissional técnica de nível médio.
7.2. Não é considerado para a prova de títulos o curso de Especialização (lato sensu), mestrado
e doutorado, quando incluído no requisito para inscrição no componente curricular, descrito
no Capítulo II do presente Edital.
7.3. Serão avaliados somente os títulos do candidato aprovado na prova de métodos
pedagógicos.

7.4. Comprovar-se-á o título por intermédio de uma das cópias de um dos documentos a
seguir mencionados, desde que expedido por instituição reconhecida:
7.4.1. Diploma registrado ou certidão/ certificado de conclusão para cursos de pós graduação
em nível de Doutorado ou de Mestrado, desde que reconhecido/recomendado, nos termos da
legislação vigente.
7.4.2. Certidão/certificado de conclusão para o curso de especialização (lato sensu), realizado
em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Educação.
7.4.3. Não será considerada cópia de documento que não atender ao previsto nos subitens
7.4.1. e 7.4.2., do item 7.4, do presente Capítulo.

