
Orientações para os candidatos do processo seletivo simplificado para professor 

substituto de Língua Inglesa /Metodologia Científica - Edital 125/2021 CEFET/MG 

 

 1) Currículo no formato Lattes; 

 2) Apresentação do diploma ou comprovante de habilitação mínima requerida pelo 

edital; 

3) Declaração de ciência e concordância com os termos do edital (Link); 

4) Documentos passíveis de pontuação na avaliação de currículo, conforme disposto na 

portaria  DIR – 792/17 (link), na ordem da disposta na tabela. 

 

• O resultado da análise de currículo será divulgado na página do Departamento de 

Formação Geral de Leopoldina contendo as informações deste processo seletivo 

até as 09h da data prevista no edital. 

• Os candidatos habilitados na análise de currículo deverão participar, às 12h da 

data prevista no edital, do sorteio presencial de um ponto para a prova didática, 

no Campus Leopoldina do CEFET/MG.  

• Na hora do sorteio, o candidato deverá estar presente, portando documento oficial 

de identificação com foto, sob pena de desclassificação do processo seletivo em 

caso de ausência. 

• No momento do sorteio do ponto, a banca informará aos candidatos o horário de 

início das provas didáticas e entrevistas e a ordem de apresentação de cada 

candidato, que respeitará o prazo mínimo de 24h após o sorteio.  

• A prova didática/entrevista será presencial no Campus Leopoldina do 

CEFET/MG. 

• Para a entrada e permanência no Campus, inclusive na hora da prova 

didática/entrevista, será obrigatório o uso de máscara que cubra o nariz e a boca 

e a higienização das mãos com álcool em gel disponibilizado pela instituição. 

• Recomendamos que o candidato leve sua própria caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta para assinar a lista de presença e sua própria garrafa com água. 

• A duração máxima da aula será de 20 minutos. 

 

O candidato que (i) não enviar a documentação no prazo, (ii) não participar do 

sorteio do ponto ou (iii) não estiver presente na apresentação da prova 

didática/entrevista será ELIMINADO do processo. 

https://docs.google.com/document/d/1FGA2AXfR7PEM_SnQC7LgOw54jc5nkk--IEWBwhgdckQ/edit
https://www.dfglp.cefetmg.br/professores-substitutos/


Orientações para os candidatos do processo seletivo simplificado para professor 

substituto de Língua Inglesa /Metodologia Científica – Edital 125/2021 CEFET/MG 

A banca do concurso de seleção de professor temporário de Língua Inglesa (Edital Nº 

125/2021) vem por meio deste documento informar os temas a serem sorteados no dia 08 

de Dezembro de 2021, no Campus CEFET (MG) Leopoldina, em sessão pública em que 

todos os candidatos deverão estar presentes como critério de aprovação para a próxima 

etapa do concurso, que é a realização da prova aula no dia 09 de Dezembro de 2021. 

1. Simple Present and Present Continuos 

2. Past Perfect 

3. Simple Past 

4. Present Perfect 

5. Future Tenses 

6. Testimony – Textual Genre 

7. Interviews – Textual Genre 

8. Posters and Infographic – Textual Genre 

9. News Report - Textual Genre 

10. Web Comment – Textual Genre 

Informamos ainda que a prova aula presencial deverá ter a duração de 20 minutos 

(com duração máxima de 22 minutos e duração mínima de 18 minutos) e ser ministrada 

em Língua Inglesa. Logo em seguida, será realizada a entrevista com o candidato. Os 

candidatos que não estiverem no local de prova no horário determinado estarão 

desclassificados. A ordem dos candidatos para a realização da prova aula será informada 

no momento do sorteio do ponto da prova didática. 

Para aula, será disponibilizado um computador, uma caixa de som, um datashow, um 

quadro branco e pincéis. O manuseio dos equipamentos é de total responsabilidade do 

candidato. 

A seguir, os critérios a serem utilizados pela banca para avaliação da prova aula: 1) 

Plano de Aula; 2) sequência, desenvolvimento, organização e abrangência do conteúdo; 

3) conhecimento pedagógico e fundamentação teórica; e 4) proficiência linguística e 

postura corporal. 

Leopoldina, 26 de novembro de 2021. 


