MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
REITORIA
COORDENADORIA DO CENTRO DE SELEÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CCS Nº 30, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016
Divulga o cronograma das etapas e convoca os candidatos para as provas relativas ao concurso.

A COORDENADORA DO CENTRO DE SELEÇÃO (CCS) da UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS (UFGD), em exercício, no uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria nº
722, de 15/07/2016, que atribui à Coordenadoria do Centro de Seleção a competência para
gerenciar concursos públicos para provimento de cargos efetivos da carreira do magistério superior
da UFGD e o Edital de Abertura CCS nº 08/2016, e publicações posteriores, vem, excepcionalmente,
na data de hoje, considerando a agenda de manifestos do “Movimento Ocupa UFGD” e
“Movimento Grevista dos Técnicos Administrativos da UFGD” coordenado pelo SINTEF, TORNAR
PÚBLICO a realização do sorteio de pontos e das provas do Concurso Docente regulado pelo
referido edital/Área Estágio Supervisionado em História, que serão realizadas de acordo com as
instruções e as regras deste Edital, bem como nas formas e nos termos neste estabelecidos, e
RESOLVE:
1. DIVULGAR que o SORTEIO DE PONTOS para as Provas Escrita e Didática será realizado às 8 horas
do dia 21/11/2016, na sala 102, na Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR), situada
na Rua Quintino Bocaiúva, nº 2.100, esquina com a Rua Manoel Santiago, Jardim da Figueira,
Dourados-MS.
1.1. No sorteio de pontos, é facultativa a presença dos candidatos, os quais poderão acessar os
pontos sorteados, a partir das 10 horas do dia 21/11/2016, no link
http://cs.ufgd.edu.br/docentes/77.
1.2. Os pontos e bibliografias básicas propostos como objetos de avaliação a serem sorteados estão
disponíveis no link http://cs.ufgd.edu.br/download/Pontos_bibliografias_Ed08-2016.pdf.
2. CONVOCAR os candidatos com inscrições deferidas na área de Estágio Supervisionado em
História, do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de professor do Magistério
Superior da Universidade Federal da Grande Dourados, para realização das PROVAS ESCRITA,
DIDÁTICA e de TÍTULOS, que se desenvolverão conforme o Edital CCS nº 08/2016 e as disposições a
seguir:
2.1. PROVA ESCRITA: será realizada com início às 8 horas do dia 22/11/2016, na Sala 102, da
Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR).
2.1.1. O candidato convocado deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de
30 minutos, munido de documento de identificação com foto (original), de forma a permitir, com
clareza, sua identificação.
2.1.2. A Prova Escrita terá duração máxima de quatro horas e não será permitida a consulta ou a
utilização de quaisquer recursos, eletrônicos ou bibliográficos.
2.1.3. A Prova Escrita deverá ser feita em letra legível, com caneta esferográfica azul ou preta, não
sendo permitida a identificação nominal do candidato, apenas a identificação numérica fornecida
pelo Fiscal de Aplicação de Prova no ato de entrega.
2.2. PROVA DIDÁTICA: será realizada nos dias 26 de novembro de 2016, com início das atividades a
partir das 8 horas, na Sala 204, da Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR).
2.2.1. No sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática às 8 horas do dia 26/11/2016 é
obrigatória a presença de todos os candidatos aprovados na prova escrita, sendo obrigatória a
entrega de envelope identificado com o nome do candidato e área do Concurso Docente a qual
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concorre, contendo três vias do Plano de Aula, e a via digital da Apresentação da Prova Didática
(se for utilizar-se desse recurso).
2.3. PROVA DE TÍTULOS: o cadastramento dos documentos comprobatórios dos títulos e seus
desdobramentos dar-se-ão conforme edital específico e nos prazos previstos no Edital de
Retificação CCS nº 05, de 03 de novembro de 2016, constante da página.
3. INFORMAR aos candidatos que os editais de divulgação com os resultados preliminares das
provas escrita e didática, com prazo para interposição de recurso, serão publicados conforme
cronograma constante do link http://cs.ufgd.edu.br/docentes/77/editais.

Idália Pereira da Cruz Schaustz
Coordenadora do Centro de Seleção em exercício
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