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Araxá, 26 de agosto de 2020. 
 

Edital Nº 31, de 02 de março de 2020 - Araxá– MG 

 

1. O Professor assumirá encargos didáticos na Educação Profissional e 

Tecnológica de Nível Médio e no Ensino Superior. 

 

Mais informações sobre o horário e procedimentos para realização das provas 

entrevistas e o horário de trabalho e a divulgação das etapas dos processos seletivos 

serão obtidas no através de e-mail ou no site do CEFET-MG. 

 

ATENÇÃO: conforme o edital, os candidatos deverão entregar todo o material de forma 

digital: plano de aulas, slides e outros documentos ou arquivos a serem utilizados 

durante a apresentação da prova didática e os documentos curriculares em arquivos 

separados (Arquivo 1 - Prova Didática-Área; Arquivo 2 - Prova de Títulos-Área) no 

formato pdf em e-mail único somente na data prevista neste cronograma.Os 

documentos deverão ser enviados para o e-mail: waldirene@cefetmg.br 

 

Importante: O Arquivo 1 e o Arquivo 2 deverão ser enviados no mesmo e-mail até 

no máximo o dia 06/09/2020 (item 2 do cronograma). 

 

PROVA DIDÁTICA 

A prova didática terá o valor de 100 pontos e tem como objetivo apurar do candidato 

seu desempenho nos itens listados, valorados da seguinte forma:  

 

1. Plano de aula (5 pontos);  

2. Sequência, concatenação de idéias e desenvolvimento do tema (25 pontos);  

3. Domínio de conteúdo (45 pontos);  

Campus 
Departamento / 

Coordenação 
Disciplinas Formação No de vagas 

Araxá  
Departamento de 

Formação Geral 
Química  

Graduação em Química, com Especialização, Mestrado ou 

Doutorado. 
01 

CRONOGRAMA  PERÍODO 

1. Inscrições 05/03/2020 a 15/03/2020 

2. Envio dos Documentos Curriculares 31/08/2020 a 06/09/2020 

3.Análise de Currículo 07/09/2020 a 10/09/2020 

4. Divulgação do Resultado da Análise de Currículo 11/09/2020 

5. Entrevista e Provas 17/09/2020 a 19/09/2020 

6. Divulgação do Resultado da Entrevista e Provas 21/09/2020 

7. Recursos 22/09/2020 

8. Divulgação de Resultado de Recurso 23/09/2020 

9. Homologação e Publicação no DOU do Resultado Final 24/09/2020 



4. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (15 pontos);  

5. Uso correto da norma culta da Língua Portuguesa e adequação da exposição ao 

tempo previsto (10 pontos). 

 

 

Tema para a prova didática: Cinética Química - fatores que influenciam a velocidade 

das reações químicas. 

Tempo: 15 minutos de aula e 5 minutos para arguição. 

 

 

DIVULGAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO EM:  
http://www.araxa.cefetmg.br/ 

 

Divisão de Admissão e Contratação – Campus 
I/BH:http://www.segep.cefetmg.br/apresentacao/setores/cgap/coordenacao-de-
concursos/editais/ 
 
Tabelas Salariais e documentos: 

http://www.segep.cefetmg.br/servicos/professor-substituto/contratacao-prof-
substituto/contratacao 
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