FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - EDITAL Nº 01/2016
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, ANA CAROLINA
PINTO CARAM GUIMARÃES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.315, no
seu artigo 18, incisos I e V, bem como em observância aos princípios constitucionais e legais
pertinentes, especialmente o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a Lei n. 8.666/93 e a Lei n.
9.784/99, e ainda as legislações em vigor, torna pública a abertura de processo de credenciamento de
Docentes da FUNEC para ministrar aulas no curso preparatório do Projeto “Pré-Enem” da FUNEC, cuja
coordenação dar-se-á pelo Departamento Educacional da FUNEC
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.
O processo de credenciamento tem por objetivo constituir cadastro de Docentes da FUNEC para
ministrar aulas no Projeto Pré-Enem, de acordo com o conteúdo programático do Enem, abrangendo as
quatro grandes áreas e a Redação: 1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 2) Matemática e suas
Tecnologias; 3) Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 4) Ciências Humanas e suas Tecnologias,
para os Estudantes, matriculados e frequentes, do 3º Ano do Ensino Médio, a ser realizado pela
FUNEC.
1.2.
O cadastramento dos docentes será regido pelo presente Edital, bem como pelas instruções,
comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas as normas estabelecidas pela FUNEC e
legislações em vigor.
1.3. O docente da FUNEC será responsável por ministrar as aulas no Projeto Pré-Enem, de acordo com
o conteúdo programático do Enem, conforme o item 2.
1.4. É considerado docente da FUNEC o profissional docente com vínculo com a Fundação de Ensino
de Contagem, desde que haja compatibilidade de horários.
1.5. A Comissão de Credenciamento de Docentes da FUNEC será composta de 3 (três) a 5 (cinco)
membros que devem pertencer ao quadro de servidores internos da Fundação de Ensino de Contagem.
1.6. O processo de credenciamento de Docentes da FUNEC não configura a modalidade de concurso
público, não havendo garantia de convocação ou contratação.
1.7. O presente processo de credenciamento terá as seguintes etapas:
1.7.1. Análise de Ficha de Inscrição;
1.7.2. Análise da documentação entregue: Títulos (QUADRO V) e Experiência como docente(para a
área que se candidatou);
1.7.3. Entrevista.
1.8. As informações de todas as fases do Processo de Credenciamento de Docentes da FUNEC serão
disponibilizadas no site da Prefeitura de Contagem em www.contagem.mg.gov.br/concursos.
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2.

DO CURSO PREPARATÓRIO, DA CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO E REMUNERAÇÃO

2.1.

A duração do curso será de 17 semanas (Junho à Novembro de 2016), com carga horária
composta de 25 aulas semanais de 40 minutos totalizando aproximadamente 16,70 horas
semanais e 378 horas totais, sendo adequada para preparar o aluno de forma completa para o
ENEM de acordo com os eixos cognitivos do Enem.
QUADRO - I
PROGRAMA DO CURSO
Duração:
17 semanas (Junho à Novembro)
Carga Horária Semanal
25 h/a
Carga Horária Total
378 h/a
Horário de aula:
18:45 a 22:15

2.2.

A distribuição de aulas semanais e carga horária semanais ocorrerá da seguinte forma:

a) Aulas semanais por Áreas do Conhecimento:

1.
2.
3.
4.

QUADRO - II
ÁREAS DO CONHECIMENTO
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Total Semanal

QUANTITATIVO DE AULAS
6 aulas
4 aulas
9 aulas
6 aulas
25 aulas

b) Carga horária por disciplina/ Requisitos/ Remuneração/ Período/Local
QUADRO - III
CÓDIGO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

Matemática
21 h/a
Português
51 h/a
Física
51 h/a
Biologia
51 h/a
Química
51 h/a
Geografia
34 h/a
História
34 h/a
Redação
34 h/a
Filosofia
17 h/a
Sociologia
17 h/a
Língua
estrangeira
11
17 h/a
(Inglês/Espan
hol)
Total
378 h/a
Obs: Hora Aula: 40 minutos.

CRÉDITOS/
AULAS
SEMANAIS

4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
25

REQUISITOS

Licenciatura
na
disciplina
de
interesse;
Ser
professor
efetivo ou
contratado
da FUNEC;
Experiência
docente
mínima de
um ano.
-

PERÍODO
PREVISTO

LOCAL DO
CURSO

Flexibilização
de jornada
(efetivo)
ou
Ampliação da
carga horária
(contratado)

Junho à
novembro
de 2016

FUNEC
Sede
Administrati
va
Endereço:
Avenida
João César
de Oliveira,
nº 2.415,
Eldorado,
Contagem.

-

-

-

REMUNERAÇÃO
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c) Conteúdo por áreas do conhecimento
QUADRO IV
ÁREAS DO CONHECIMENTO
Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias (Português, Redação,
Língua Estrangeira)

Matemática e suas
Tecnologias (Matemática)

Ciências Humanas e suas
Tecnologias (Geografia, História,
Sociologia, Filosofia)

Ciências da Natureza e suas
Tecnologias (Física, Química,
Biologia)

CONTEÚDO







Estudo do texto
Estudo das práticas corporais
Produção e recepção de textos artísticos
Estudo do texto literário
Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos
Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e
recursos linguísticos
 Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa
 Estudo dos gêneros digitais.
 Conhecimentos numéricos
 Conhecimentos geométricos
 Conhecimentos de estatística e probabilidade
 Conhecimentos algébricos
 Conhecimentos algébricos/geométricos
 Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade
 Formas de organização social, movimentos sociais,
pensamento político e ação do Estado
 Características e transformações das estruturas
produtivas
 Os domínios naturais e a relação do ser humano com o
ambiente
 Representação espacial.
Física
 Conhecimentos básicos e fundamentais
 O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis
físicas
 Energia, trabalho e potência
 A mecânica e o funcionamento do universo
 Fenômenos elétricos e magnéticos
 Oscilações, ondas, óptica e radiação
O calor e os fenômenos térmicos.

Química







Transformações químicas
Representação das transformações químicas constante
de Avogadro.
Cálculos estequiométricos.
Materiais, suas propriedades e usos
Água
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Transformações químicas e energia
Dinâmica das transformações químicas
Transformação química e equilíbrio
Compostos de carbono
Relações da Química com as tecnologias, a sociedade
e o meio ambiente
Energias químicas no cotidiano.
Biologia






Moléculas, células e tecidos
Hereditariedade e diversidade da Identidade dos seres
vivos
Ecologia e ciências
Origem e evolução da vida
Qualidade de vida das populações humanas.

3. DO PRAZO
3.1. O docente interessado em se credenciar no Projeto “Pré-Enem” da FUNEC deverá entregar, no
período de 25 de maio a 03 de junho de 2016, no horário de 9 às 17 horas, na sede Administrativa da
FUNEC, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Eldorado, Contagem, em envelope pardo
lacrado devidamente identificado por “Edital de Credenciamento nº 01/2016”, munidos da seguinte
documentação:
3.1.1. Ficha de Inscrição de Docente da FUNEC, na qual o candidato deverá apontar a disciplina à qual
se candidata - ANEXO II deste edital;
3.1.2. Modelo Padrão de Currículo - ANEXO III deste edital;
3.1.3. Cópia do diploma ou certidão ou declaração da titulação que comprove a titulação descritas no
QUADRO V.
3.1.4. Cópia de certidão ou de declaração ou de carteira de trabalho indicando a instituição, a atividade
desenvolvida, o início e o término de tempo de serviço.
3.2. A divulgação do resultado final do credenciamento, por disciplina, está prevista, inicialmente, a
partir de 15 de junho de 2016.
4.

DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

4.1. O docente interessado deverá ser professor efetivo ou contratado da FUNEC.
4.2. O docente interessado em prestar serviço educacional como Docente em uma das disciplinas que
integram as quatro grandes áreas cobradas na prova do Enem e redação (item 2), será submetido a
processo de credenciamento, para o qual será constituída uma banca avaliadora composta por
professores da FUNEC, especialistas em pelo menos uma das disciplinas que integram cada uma das
grandes áreas.
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4.3. A Comissão de Credenciamento de Docente selecionará para o credenciamento o candidato de
acordo com os critérios estabelecidos no item 1.7.
4.4. O candidato inscrito deverá acompanhar no site da Prefeitura Municipal de Contagem os resultados
parciais e finais do processo de credenciamento e as demais informações sobre o processo, no
endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial de Contagem – DOC –e.
5. DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
5.1 São requisitos mínimos para o Credenciamento:
5.1.1. Titulação mínima: Licenciatura em uma das disciplinas que compõem as quatro grandes áreas e
redação da prova do Enem conforme o item 2 letra b.
5.1.2. Experiência docente mínima de 01(um) ano.
5.1.3. Ser professor efetivo ou contratado da FUNEC.
5.2. O candidato que não satisfizer os critérios elencados neste Edital não será selecionado.
5.3. A Comissão de Credenciamento de Docente analisará os critérios, conforme disposto no item 1.7,
para o credenciamento:
5.3.1. Titulação;
5.3.2. Experiência em docência;
5.3.3. Entrevista.
6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
6.1. Os critérios de classificação considerados neste Credenciamento de Docente, suas pontuações e o
limite máximo de pontos estão discriminados nos quadros a seguir:
QUADRO V - TÍTULOS
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
FORMAÇÃO ACADÊMICA

PONTUAÇÃO
INDIVIDUAL
2

PONTUAÇÃO MÁXIMA

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu –
Mestrado, na área específica a que concorre.

4

4

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu –
Doutorado, na área específica a que concorre.

6

6

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DE TÍTULOS

-

14

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com
carga horária mínima de 360 horas – Especialização, na
área de seleção específica a que concorre.
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QUADRO VI - EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA FUNEC
DISCRIMINAÇÃO

COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO
POR TÍTULO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1) O candidato deverá indicar na ficha de
inscrição o tempo de serviço de docência
Tempo de serviço
prestado à FUNEC.
A FUNEC fará a
de docência na
Será atribuído 01
conferência da informação indicada pelo
disciplina que o
(um) ponto para
candidato.
candidato
está
cada 01 (um) ano
2) No caso de tempo de serviço de docência
concorrendo
de
efetivo
prestado à outras redes, o candidato deverá
(experiências com
exercício a partir
entregar cópia de certidão ou de declaração
duração mínima
de 2 anos.
ou de carteira de trabalho indicando a
de 1 ano)
instituição, a atividade desenvolvida, o início e
o término de tempo de serviço.
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA

6 pontos

6 PONTOS

QUADRO VII – ENTREVISTA
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A ENTREVISTA
EIXOS/CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO TOTAL DE PONTOS
Plano de Trabalho (entregar o Anexo III)
2
2
Conhecimento das quatro grandes áreas de conhecimento
1
1
cobradas na prova do Enem
Domínio de embasamento teórico metodológico
1
1
Compreensão dos eixos cognitivos exigidos pelo Enem
1
1
Habilidade da transposição didática do conteúdo
1
1
06 PONTOS
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA ENTREVISTA
TOTAL GERAL DE PONTOS (Quadros I, II e III)

26 (pontos)

6.1. DOS TÍTULOS
6.1.1. Para obter a pontuação conforme descrito o QUADRO V o docente deverá entregar junto com a
Ficha de Inscrição, diploma ou certidão ou declaração de conclusão dos cursos mencionados no
QUADRO V deste Edital.
6.1.1.1. Para efeito de atribuição dos pontos descritos no item 6.1.1. serão aceitos apenas o
comprovante de cursos comprovadamente concluídos.
6.1.2. Somente serão aceitos diplomas, certificados ou declarações de conclusão de curso, de
instituição de ensino superior legalmente reconhecida pelo sistema de ensino, acompanhados dos
respectivos históricos, conforme a legislação em vigor.
6.1.3. Os títulos referentes à conclusão de Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado ou de
Doutorado, além do exigido para a posse, deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – do Ministério da Educação e Cultura – MEC.
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6.1.3.1. Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado e doutorado, deverá
apresentar em seu lugar a ata da dissertação e/ou ata da defesa de tese, acompanhadas da declaração
do coordenador do curso atestando a aprovação.
6.1.4. O título referente a Curso de Pós-Graduação, além do exigido para a posse, quando for realizado
no exterior somente será considerado válido se o documento estiver traduzido para o português, por
tradutor juramentado e em conformidade com as normas estabelecidas na Resolução n. 01, de 03 de
abril de 2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.
6.1.5. Os títulos (cópias simples) deverão ser entregues na FUNEC junto com a ficha de inscrição, no
período de 25 de maio a 03 de junho de 2016, no horário de 9 às 17 horas, na sede Administrativa da
FUNEC, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Eldorado, Contagem/MG.
6.1.5.1. Os documentos entregues referentes ao item 6.1.5 serão exigidos a apresentação original
quando convocados.
6.2. DA ENTREVISTA
6.2.1. A Entrevista tem caráter classificatório, com duração mínima de 10 (dez) minutos e máxima de 20
(vinte) minutos, versando sobre tópicos das áreas de conhecimento da prova do Enem, conforme o
QUADRO IV.
6.2.2. A entrevista será avaliada em até 06 (seis) pontos e serão considerados os critérios do
QUADRO VII.
6.2.3. A entrevista dos docentes será realizada em sessão pública, na presença de todos os membros
da Banca Avaliadora, em local de fácil acesso, entre os dias 09 e 10 de junho de 2016, conforme o
Edital de Convocação para a entrevista divulgado no site www.contagem.mg.gov.br no dia 07 de junho
de 2016.
6.2.4. A Banca Avaliadora disporá de até 20 (vinte) minutos para a entrevista do(a) candidato(a),
atribuindo-lhe nota de 0 (zero) a 06 (seis) pontos.
6.2.5. As notas de cada examinador serão recolhidas em envelope, que será lacrado e rubricado pelos
examinadores, imediatamente após o término da entrevista de cada candidato (a).
6.2.5. A nota final da Entrevista será o resultado da média aritmética simples das notas atribuídas pelos
examinadores, considerando-se duas casas após a vírgula, sendo vedado, a qualquer título, o
arredondamento das médias obtidas.
6.2.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a entrevista, com antecedência mínima
de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início.
6.2.7. Será excluído do Processo de Credenciamento o docente que, por qualquer motivo, faltar à
entrevista.
6.3. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO
6.3.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
classificação, sucessivamente ao docente que:

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES – EDITAL Nº 01/2016

Página 7 de 18

a) obtiver maior número de pontos na Titulação;
b) obtiver maior número de pontos na Experiência em Docência;
c) obtiver maior número de pontos na Entrevista;
d) tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.
6.3.2. O resultado final deste Credenciamento será aferido pelo somatório dos pontos obtidos na
Titulação, na Experiência em Docência e na Entrevista.
6.3.3. No Resultado Final, os docentes credenciados classificados constarão da respectiva listagem
na ordem decrescente do total de pontos obtidos.
6.3.4. O resultado final deste Credenciamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico de Contagem “DOC-e” em ordem de classificação e estará disponível para consulta dos candidatos no endereço
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
7. DA CONVOCAÇÃO DO DOCENTE CREDENCIADO
7.1. Os docentes credenciados serão convocados pelo Departamento Educacional da FUNEC.
7.2. A ordem de convocação obedecerá à classificação final, por disciplina, em cada uma das quatro
grandes áreas da prova do Enem.
7.3. O docente credenciado que desistir formalmente da convocação será imediatamente substituído de
acordo com a classificação na sua disciplina específica.
7.4. A convocação será processada obedecendo-se a lista de credenciados entre os candidatos
presentes nos locais, datas e horários previstos em Edital Público de Convocação, publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Contagem
– DOC.e., na internet, no site
www.contagem.mg.gov.br/concursos e na portaria da Fundação de Ensino de Contagem. Demais
informações também poderão ser obtidas através dos telefones: 3391-5623 e 3356-6695.
7.5. Todas as informações e orientações a respeito deste Edital de Credenciamento poderão ser
obtidas na FUNEC/Diretoria Educacional, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro
Eldorado – Contagem/MG, das 8h às 17h ou pelo telefone (31) 3391-5623, pelo e-mail
funec.concurso@gmail.com , ou no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Após a realização do processo de credenciamento será elaborada a Listagem Final do Processo de
Credenciamento de Docente por ordem de classificação, contendo relação nominal de candidatos
credenciados.
8.2. A Listagem Final do processo de Credenciamento de docente será homologada pela FUNEC.
8.3. O resultado final após recurso do processo de Credenciamento de docente será divulgado na
página eletrônica da Prefeitura Municipal de Contagem www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário
Oficial de Contagem (DOC-e)a partir do dia 21 de junho de 2016.
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8.4. O Credenciamento de que trata este Edital terá validade de 07 (sete) meses, podendo ser
prorrogado por igual período.
8.5. O Departamento Educacional da FUNEC é o setor responsável pela avaliação contínua e
sistemática do desempenho do docente, podendo descredenciá-lo caso o seu desempenho na
docência, para a qual foi credenciado, seja avaliado pelos alunos como insatisfatório.
8.6. O candidato credenciado como docente terá 01 (um) dia útil, a contar do dia subsequente à
divulgação do resultado final do processo de credenciamento, para interpor recurso contra decisão da
Comissão estabelecida para fins de credenciamento.
8.7. Para a retirada ou eliminação de documentação referente ao processo de credenciamento de
docentes observar-se-á:
8.7.1. Os candidatos não credenciados terão 30 (trinta) dias, a contar da data de sua inscrição, para
retirar a documentação entregue e findo o prazo, se a documentação não for retirada, será eliminada.
8.7.2. Os candidatos credenciados e não convocados poderão retirar sua documentação após o término
da vigência do credenciamento, a contar da data do resultado final pelo período de 07 (sete) meses.
Findo esse prazo, se a documentação não for retirada, será eliminada.
8.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Credenciamento de Docentes da FUNEC.
9. DOS ANEXOS
9.1. ANEXO I - Cronograma Básico
9.2. ANEXO II - Ficha de Inscrição de Docente;
9.3. ANEXO III - Modelo Padrão de Currículo;
9.4. ANEXO IV - Plano de trabalho.

Contagem, 25 de maio de 2016.
ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES
Presidente da Funec
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - EDITAL Nº 01/2016
ANEXO I – CRONOGRAMA BÁSICO

ETAPAS/FASES
Publicação do Edital
Inscrições
Convocação para a entrevista
Realização da entrevista

DATAS/PERÍODO
25/05/2016
30/05/2016 a 03/06/2016
07/06/2016
09 e 10/06/2016

Resultado Final e classificação

15/06/2016

Interposição de recurso contra o Resultado Final e Classificação

16/06/2016

Resultado Final após recursos

21/06/2016

Homologação

22/06/2016
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - EDITAL Nº 01/2016
ANEXO II - Ficha de Inscrição de Docente
PROTOCOLO Nº

FICHA DE INSCRIÇÃO DE DOCENTE
Disciplina :
Nome Completo:
Data de Nascimento:

Sexo:
Masculino

Estado Civil:
Feminino

Endereço Residencial:
Bairro:

Número:
Cidade:

Telefone Fixo:

UF:

Complemento:
CEP:

Celular:

E-mail:
Unidade da FUNEC que trabalha:
 Efetivo
 Contratado
Tempo de serviço na docência na FUNEC: ______ Ano(s) - Tempo de serviço outras redes:_____ Ano(s)
Titulação:
 Especialização

Ano:
 Mestrado

 Doutorado

Quantas?
Nome da Instituição
Título da Dissertação:
Título da Tese:
Referências:

Assinatura do candidato:
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - EDITAL Nº 01/2016
ANEXO III - CURRICULUM VITAE PADRÃO
Credenciamento de Docentes
Se manuscrito, preencher em letra legível.
1. Identificação do (a) candidato (a)
Nome:
________________________________________________________________________________
Endereço:
______________________________________________________________________________
E-mails:
________________________________________________________________________________
Telefones:
______________________________________________________________________________

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
PÓS-GRADUAÇÃO (Indique os cursos com titulação mais elevada)
Denominação do Curso:
___________________________________________________________________
Grau obtido:
_____________________________________________________________________________
Instituição: _____________________________________________ Local: ___________________
Data de Início: ______/______/______

Data de Término: ______/______/______

Denominação do Curso:
___________________________________________________________________
Grau obtido:
_____________________________________________________________________________
Instituição: ______________________________________ Local: ___________________________
Data de Início: ______/______/______

Data de Término: ______/______/______
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GRADUAÇÃO
Denominação do Curso:
___________________________________________________________________
Instituição: _____________________________________ Local: ___________________________
Data de Início: ______/______/______

Data de Término: ______/______/______

Denominação do Curso:
___________________________________________________________________
Instituição: _____________________________________ Local: ___________________________
Data de Início: ______/______/______

Data de Término: ______/______/______

3. EXPERIÊNCIA DOCENTE
Nome da instituição:
______________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____

Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____

Disciplinas lecionadas:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nome da instituição:
______________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____

Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____

Disciplinas lecionadas: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Nome da instituição:
______________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____

Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____

Disciplinas lecionadas:
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nome da instituição:
_______________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____

Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____

Disciplinas lecionadas:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nome da instituição:
______________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____

Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____

Disciplinas lecionadas:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Ocupação atual (cargo/função):
_____________________________________________________________
Nome da organização:
____________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ______
Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a disciplina
pretendida):
________________________________________________________________________________
Experiência anterior (Liste as experiências que considera mais relevantes)
Ocupação (cargo/função):
_________________________________________________________________
Nome da organização:
____________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____

Data de saída da instituição: ____/ ____/ ____

Atividades desempenhadas:
Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a disciplina
pretendida):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Experiência anterior (Liste as experiências que considera mais relevantes)
Ocupação (cargo/função):
_____________________________________________________________
Nome da organização:
________________________________________________________________
Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______
Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____

Data de saída da instituição: ____/ ____/ ____

Atividades desempenhadas:
Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a disciplina
pretendida):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA (Quantidade nos últimos dez anos)
Artigos em periódicos especializados nacionais
( )
Artigos em periódicos especializados internacionais

(

)

Dissertação de pós-graduação defendida e aprovada

(

)

Livros publicados

(

)

Comunicações em congressos científicos (trabalhos
apresentados)

(

)

Comunicações em congressos científicos (resumos
publicados)

(

)

Comunicações em congressos científicos (trabalhos
completos em anais)

(

)

Relatório de Pesquisas

(

)

Relatórios Técnicos

(

)
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Da produção científica e técnica quantificada acima, relacione os principais trabalhos redigidos nos
últimos dez anos (título, autor ou autores, local/editora, número de páginas):

6. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE CONSIDERA RELEVANTE

Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras e poderão ser comprovadas, caso a
Comissão de Credenciamento solicite os documentos comprobatórios, em quaisquer etapas do
processo de seleção.
Contagem, ___ de __________ de 20___.
_______________________________________________________________
Assinatura
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - EDITAL Nº 01/2016
Credenciamento de Docentes
Anexo IV - Plano de Trabalho

18

PLANO DE TRABALHO
Disciplina:

Módulo:

Professor (a):

Carga horária:

Período de realização:

Ementa:

Objetivos Específicos

Conteúdo Programático

Contagem,_____,de________________, de 2016

Carga
horária

Estratégia Metodológica
Técnica DidáticoRecursos Institucionais
Pedagógica

Assinatura:_______________________
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