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NOTA EXPLICATIVA I
A PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV/URCA, no
uso de suas atribuições legais torna pública esta NOTA EXPLICATIVA sobre o quadro avaliativo
para o processo de seleção de professor da 2ª fase do CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ, Edital
Nº 001/2020, com fundamento nos seus itens 21.10 e 21.12.
A CEV publicou dia 10 de setembro de 2021 a ORDEM DE SERVIÇOS com as diretrizes para
a 2ª fase do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO
MUNICÍPIO DE CRATO - CEARÁ.
Para prova prática de MAGISTÉRIO os candidatos serão avaliados por uma banca composta
por 03 (três) professores da área à qual o candidato está concorrendo, utilizando os seguintes
critérios:
1. ASPECTOS TÉCNICOS

2. PARTE PRÁTICA

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AULA –
adequação ao tema sorteado, obediência aos
modelos vigentes (0-10 pontos)
UTILIZAÇÃO
DOS
RECURSOS
DIDÁTICOS – quadro, projetor, cartaz, texto
de suporte, atividades ... (0-10 pontos)
HORÁRIO – início da aula, distribuição do
tempo dentro das atividades propostas e
encerramento (0-10 pontos)

ADEUAÇÃO DO CONTEÚDO AOS PCNS
E A LITERATURA CORRENTE (0-20
pontos)
DIDÁTICA – deixou claro o objetivo da aula,
esclareceu sobre o que seria tratado (0-15
pontos)
UTILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE
ENSINO E APRENDIZAGEM – linguagem
acessível, domínio do tema, reiteração de
assuntos relevantes... (0-20 pontos)
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO EM SALA DE AVALIAÇÃO – deixou clara a maneira de
AULA – dinamicidade, atenção aos diferentes verificar a aprendizagem ... (0-15 pontos)
espaços, postura... (0-10 pontos)
Totalizando 40 pontos
Totalizando 60 pontos
TOTAL 100
Considerando questionamentos recebidos, a banca analisou os critérios que haviam sido publicados na
ordem de serviços e resolveu ajustar o quadro avaliativo, divulgando no dia 01 de outubro de 2021 a
corrigenda I, que trouxe a seguinte redação:
a) A prova didática para professor consiste em uma etapa do processo avaliativo para professores da
educação básica do município do Crato em que o/a candidato/a deverá demonstrar para uma banca
avaliadora seus conhecimentos sobre o tema sorteado, levando em conta suas possíveis aproximações
com o saber fazer pedagógico;
b) Os integrantes da banca examinadora não devem reagir a eventuais interações propostas por
candidatos(as) durante a execução da aula, assim como não devem deliberar na presença de
candidatos(as) ou de pessoas que não componham a banca.
c) Substituir o título 2 em que consta “ASPECTOS PRÁTICOS” POR “ASPECTOS PEDAGÓGICOS”;
d) Alterar a redação do primeiro item referente aos ASPECTOS PEDAGÓGICOS para: ADEQUAÇÃO
DO CONTEÚDO À LITERATURA CORRENTE, retirando-se do texto ADEQUAÇÃO À BNCC;
e) Retirar da ficha o item AVALIAÇÃO, visto que, neste formato, não compete a proposição
de avaliação de alunos nem autoavaliação.
Mesmo decorrido os dois primeiros momentos de sorteios e apresentação das provas práticas (de 01 a
____________________________________________________________________________________________________________________
Rua Cel.Teófilo Siqueira, n.º 734 - CEP.: 63.105-000 - Crato – CE. Fones: (88) 3102.1276/3102.1230 - E-mail: concursocrato@urca.br

Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO- PMC

07 de novembro de 2021), candidatos questionam como ficou o quadro avaliativo após a corrigenda. Para
mantermos a tranquilidade, a transparência e não gerar dúvidas sobre o processo, foi divulgado, no dia 10
de novembro de 2021, o quadro avaliativo que está sendo utilizado, desde o início, para todas as bancas.
QUADRO AVALIATIVO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSOR (A)
01. ASPECTOS TÉCNICOS
PONTUAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AULA – Adequação ao tema sorteado, obediência
aos modelos vigentes. (0 - 10 pontos)
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS – quadro, projetor, cartaz, texto de
suporte, atividades. (0 - 10 pontos)
HORÁRIO – Início da aula, distribuição do tempo dentro das atividades propostas e
encerramento. (0 - 10 pontos)
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO EM SALA DE AULA – dinamicidade, atenção aos
diferentes espaços, postura. (0 - 10 pontos)
TOTAL PARCIAL 01
02. ASPECTOS PEDAGÓGICOS
PONTUAÇÃO
ADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO À LITERATURA CORRENTE (0 - 20 Pontos)
DIDÁTICA – deixou claro o objetivo da aula, esclareceu sobre o que seria tratado
( 0 - 20 pontos)
UTILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APREDNIZAGEM -linguagem
acessível, domínio do tema, reiteração de assuntos relevantes. (0 - 20 pontos)
TOTAL PARCIAL 02
TOTAL GERAL 01 + 02
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