
PPG - Formação em Ciências para Professores
PROFICIÊNCIAS

Orientações e informações para os candidatos do processo seletivo do ProfiCiências,
conforme edital 743/2022 - 2a etapa.

Prezado <<Candidato>>,

A 2ª etapa da seleção discente para o ProfiCiências consiste em uma prova discursiva
baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Base Nacional Comum Curricular com
temática em Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

1- A prova será realizada no dia 25/01 (4af) entre 09h e 10h.
2- O candidato que ainda não apresentou a documentação original deve fazê-lo antes do
início da prova, caso contrário será impedido de realizar a etapa final da seleção.
3- A identificação na prova deverá ser o número de inscrição.
4- Haverá 10 minutos de tolerância para eventuais atrasos, sem compensação de tempo
para conclusão da prova.
5- A prova terá duração de 60 minutos.
6- A prova deverá ser escrita com caneta preta ou azul, de próprio punho e com letra
legível.
7- Os critérios de avaliação da prova são:

● Clareza e coerência - 30 pontos
● Uso correto da língua portuguesa - 40 pontos
● Capacidade argumentativa - 30 pontos

8- No caso de identificação de plágio pela banca avaliadora, o candidato será
desclassificado.
9-  A 2a etapa é eliminatória e a nota mínima para aprovação na prova é 70 pontos.
10- A nota da prova será a média aritmética do resultado da correção de cada membro da
banca.
11- A nota final do processo seletivo corresponde à média das notas das 1ª e 2ª fases.
12- Será considerado aprovado na seleção o candidato que tiver rendimento igual ou
superior a 70 pontos em cada fase da seleção. Exemplos:
1- nota na 1ª fase igual a 90, nota na 2ª fase igual a 75, média igual a 82,5 - candidato
aprovado
2- nota na 1ª fase igual a 90, nota na 2ª fase igual a 65, média igual a 77,5 - candidato
reprovado
13- No caso de empate, SER PROFESSOR EM SALA DE AULA DE ESCOLAS PÚBLICAS
será o 1° critério de desempate. Caso o empate persista, o desempate se dará
considerando o maior tempo de serviço em sala de aula. Caso o empate persista, o
desempate se dará considerando o candidato com maior idade.

Atenciosamente,
Comissão Organizadora
19/01/2023


