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Concurso para provimento de 01 cargo de Professor Doutor MS-3.1, regime RTP, com extensão para o 

RDIDP, na área de Educação Física e Sociedade, nas disciplinas EF-212 – Ritmo e Expressão e EF-314 – 

Dança, do Departamento de Educação Física e Humanidades, da Faculdade de Educação Física da 

Universidade Estadual de Campinas. O concurso de que trata este edital será realizado nos dias 19, 20 e 21 

de agosto de 2015, com início às 7h30, no Auditório da Faculdade de Educação Física, localizada na Cidade 

Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP, com o seguinte calendário fixado para 

a realização das provas: 

                                                                     CRONOGRAMA 

19/08/2015 (quarta-feira) Auditório da Faculdade de Educação Física – UNICAMP 

7:30 h Instalação da Comissão Julgadora e Abertura dos Trabalhos 

A seguir Assinatura pelos Candidatos da Lista de Presença ao Início do Concurso 

A seguir Conhecimento pelos candidatos da Lista de Pontos da Prova Escrita, elaborados pela banca 

examinadora a partir dos Programas das respectivas Disciplinas objeto do concurso, publicados 

no D.O.E. e disponibilizados no site da FEF. Esta prova é eliminatória e classificatória. 

A seguir Sorteio do Ponto da Prova Escrita (eliminatória e classificatória) 

 

8:30 h Realização da Prova Escrita (60 minutos para consultas, seguidos de 4 horas para a redação da prova 

escrita dissertativa, manuscrita a tinta e em folhas rubricadas)  

14:00 h Sorteio do Ponto para a Prova Didática (classificatória). Após o sorteio e tendo assinado a lista de 

conhecimento do ponto sorteado, os candidatos estarão dispensados, nesse dia, da sua presença física no 

local de provas. 

14:30 h Correção da Prova Escrita (eliminatória e classificatória) 

17:30 h Divulgação do Resultado da Prova Escrita. O resultado será divulgado em lista impressa afixada na 

entrada do Auditório da Faculdade de Educação Física e exposta na página inicial do site da FEF 

(http://www.fef.unicamp.br) juntamente com a convocação dos aprovados para realização da Prova 

Didática, respeitando a ordem de inscrição dos candidatos ao concurso. 

20/08/2015 (quinta-feira) – Auditório da Faculdade de Educação Física – UNICAMP 

8:00 h Prova de Títulos – Reunião Exclusiva da Comissão Julgadora 

10:00 h Prova Específica – Análise do Plano de Trabalho – Reunião Exclusiva da Comissão Julgadora 

14:00 h 

 

Realização da Prova Didática – A convocação respeitará a ordem de inscrição dos candidatos  

aprovados na Prova Escrita. A Prova Didática terá duração de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) minutos, 

sendo permitido o emprego de roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, diapositivos ou outros recursos 

pedagógicos utilizáveis na exposição, no entanto será vedada a simples leitura do texto da aula. Será 

vedada a participação dos outros candidatos. 

http://www.fef.unicamp.br/


21/08/2015 (sexta-feira) - Auditório da Faculdade de Educação Física – UNICAMP 

8:30 h Realização da Prova de Arguição – A convocação respeitará a ordem de inscrição dos candidatos  

aprovados na fase anterior. Será vedada a participação dos outros candidatos. A Prova de Arguição poderá 

ser antecipada para o dia anterior em função do número de candidatos que comparecer à Prova Didática. 

12:00 h 

(a confirmar) 

Divulgação dos resultados finais em sessão pública. A divulgação dos resultados finais poderá ser 

antecipada em função do número de candidatos que comparecer à Prova Didática e à Prova de Arguição. 

 

A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes Professores Doutores: Titulares: Profa. Dra. 

Carmen Lúcia Soares, Prof. Dr. Marco Antônio Coelho Bortoleto, Prof. Dr. Renato Ferracini, Profa. Dra. 

Kathya Maria Ayres de Godoy e Profa. Dra. Carminda Mendes André. Suplentes: Prof. Dr. Ademir De Marco, 

Profa. Dra. Helena Altmann, Prof. Dr. Adilson Nascimento de Jesus, Profa. Dra. Larissa Michele Lara, Profa. 

Dra. Lenira Peral Rengel e Profa. Dra. Marília Velardi. Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros 

da Comissão Julgadora e os candidatos inscritos, Bruno Nascimento Alleoni, Cristiane Teixeira Amaral 

Camargo e Odilon José Roble, sob pena de serem considerados desistentes. Constatada a ausência de um 

ou mais candidatos no dia 19/08/2015, as 7h30 e havendo concordância dos membros da Comissão 

Julgadora e do(s) candidato(s) presente(s), o presente calendário poderá ser adequado. 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 17 de junho de 2015 
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