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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Assessoria da Diretoria de Ensino e Pesquisa

 

Comunicação UTRAMIG/ASSESSORIA_DEP nº. 90/2020
Belo Horizonte, 02 de setembro de 2020.

  

CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA 

   Convocamos os candidatos abaixo, para a Segunda Etapa - realização da Entrevista e aula exposi�va, conforme itens  7.7.1 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,
11.5, 11.6, 11.7 do Edital  Nº 10/2020:

SEGUNDA ETAPA: Entrevista e Aula exposi�va de até 10 (dez) minutos para avaliação dos candidatos cujas inscrições sejam deferidas para
verificação do perfil adequado para a vaga. O tema da aula exposi�va a ser ministrada pelo candidato deve ser afim à vaga escolhida pelo
mesmo, sendo de livre escolha do candidato.
11.7 Na Segunda Etapa será realizada, pelo candidato, Aula Exposi�va para iden�ficação do perfil adequado à vaga disponibilizada, tendo
como referência os critérios estabelecidos no quadro abaixo:

                    ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - Pontuação máxima: 50 (Cinquenta pontos) PONTUA

1. Plano de Aula
1.1 Apresenta plano de aula adequado

1.2 Desenvolve a aula em coerência com o plano apresentado
2. Obje�vos 2.1 Deixa claro os obje�vos da aula

3. Organização 3.1 Facilita a aprendizagem, inter-relacionando conteúdos
4. Uso do tempo 4.1 Estrutura o tempo conforme a relevância e complexidade do assunto

5. Seleção dos Recursos Didá�cos
5.1 U�liza recursos didá�cos bem elaborados e adequados ao conteúdo

5.2 Mantém os recursos didá�cos escolhidos como fonte alimentadora da aula
5.3 Usa com habilidade e segurança os recursos didá�cos escolhidos

6. Avaliação 6.1 Aponta estratégia de avaliação da aprendizagem per�nente ao objeto de estudo e à aula desenvolvida
                    COMUNICAÇÃO - Pontuação máxima: 10 (dez pontos)

7. Apresentação Pessoal
7.1 Possui dicção clara e fluente

7.2 Possui boa entonação de voz, postura e gestos adequados
8. Linguagem Técnico- Didá�ca 8.1 Usa linguagem técnica-cien�fica correta e adequada ao conteúdo

                    DOMÍNIO DO CONTEÚDO - Pontuação máxima: 40 (quarenta pontos)

9. Conteúdo
9.1 Trata o conteúdo com profundidade

9.2 Aborda os principais elementos da temá�ca em questão

10.Síntese
10.1 Consolida ideias principais
10.2 U�liza exemplos relevantes

10.3. A estratégia u�lizada permite a síntese do conteúdo
                   TOTAL DE PONTOS

 

11.1 Durante a entrevista e aula exposi�va, o candidato poderá ser arguido sobre sua experiência acadêmica e profissional, de modo a
comprovar sua habilitação para a vaga pretendida.
11.2 A entrevista e a aula exposi�va deverá ser realizada por meio de videoconferência, na modalidade plataforma de comunicação
(Hangouts Meet), a fim de que se evite o contato pessoal em razão da ESPIN - Emergência de Saúde Pública de importância nacional
causada pelo coronavírus (COVID-19).
11.3 O candidato deverá conectar-se à plataforma de comunicação, disponibilizada pela UTRAMIG, no horário marcado para ministrar a
aula.
11.4 . O candidato que apresentar, jus�ficadamente, dificuldades para conectar-se à plataforma de comunicação poderá solicitar a
marcação de data e hora para aula presencial na sede da UTRAMIG.
11.5 As entrevistas e as aulas exposi�vas serão gravadas preferencialmente em áudio e vídeo, sendo este arquivo conservado na UTRAMIG
pelo prazo de vigência do Edital, podendo ser prorrogado em razão de fato superveniente que demande a manutenção dos dados
per�nentes. GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO
PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG 10
11.6 O não atendimento do candidato a convocação para segunda etapa implicará, automa�camente, na sua eliminação, podendo ser
convocado o próximo candidato, no momento oportuno para atender ao interesse da Administração Publica, constante na relação de
classificados na Primeira Etapa.

     

Os candidatos convocados deverão conectar-se à Plataforma de Comunicação Hangouts Meet: meet.google.com., conforme cronograma abaixo:

Nº Candidato Data Horário PIN para acesso
1 Alexandre de Cássio Rodrigues 03/09/2020 09:30 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
2 Diego da Luz Pinheiro 03/09/2020 10:10 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
3 Luciano Alexandre 03/09/2020 10:50 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
4 João Paulo Resende Rosa 03/09/2020 11:30 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
5 Diego Camilo Tami Lopez 03/09/2020 14:00 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
6 Leonardo Cris�ano Gomes 03/09/2020 14:40 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
7 Ricardo Vilaça da Silva 03/09/2020 15:20 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
8 Eduardo Accoroni Gonçalves 03/09/2020 16:00 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
9 Eliene Lopes da Silva 03/09/2020 16:40 Enviado através do e-mail selecao@utramig.mg.gov.br
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Walkiria Strauss Berthault 

Presidente da Comissão   

 

Rogério Luis Massensini 

Diretor de Qualificação e Extensão

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Luis Massensini, Diretor (a), em 02/09/2020, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Walkiria Strauss Berthault, Servidor(a) Publico(a), em 02/09/2020, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18942643 e o código CRC 59567795.

Referência: Processo nº 2280.01.0000552/2020-97 SEI nº 18942643
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