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Rio de Janeiro, 22 de março de 2022. 

  
CALENDÁRIO GERAL E HORÁRIOS 

 

EVENTO DATAS HORÁRIOS/LOCAIS 

Inscrição site PR4 
25/03/2022 até 

28/03/2022 
Site da PR4 

Envio de documentação dos candidatos para e-
mail do Departamento de Jogos 

28/03/2022 Até 23:59 - jogos.eefd@gmail.com  

Resultado de homologação das inscrições 29/03/2022 
Até 23:59 - Departamento de Jogos, 

via e-mail 

Sorteio do ponto da prova escrita e consulta 
bibliográfica 

04/04/2022 09:00, sala 502 

Prova escrita 04/04/2022 09:30, sala 502 

Leitura da prova escrita 04/04/2022 13:00, sala 502 

Resultado da prova escrita 04/04/2022 16:00, sala 502 

Sorteio do ponto para prova didática 04/04/2022 16:00, sala 502 

Prova Didática 06/04/2022 09:00, sala 502 

Divulgação do resultado final 06/04/2022 
A partir das 16:00 - Departamento de 

Jogos, via e-mail 

Envio do resultado final à Comissão Executiva do 
PSS para realização do procedimento de  

heteroidentificação. 
Até 14/04/2022 Unidades / Departamentos 

Realização do procedimento de 
heteroidentificação 

15/04/2022 Comissão de Heteroidentificação 

Publicação do resultado preliminar do 
procedimento de heteroidentificação 

15/04/2022 Comissão Executiva do PSS 

Período para recebimento de recursos contra o 
resultado preliminar do procedimento de 

heteroidentificação 
Até 18/04/2022 Comissão de Heteroidentificação 

Análise dos recursos contra o resultado 
preliminar do procedimento de 

heteroidentificação 
Até 19/04/2022 Comissão de Heteroidentificação 

Publicação do resultado final do procedimento 
de heteroidentificação 

Até 19/04/2022 Comissão Executiva do PSS 

Envio do resultado final do procedimento de 
heteroidentificação às Unidades / Departamento 

Até 19/04/2022 Comissão Executiva do PSS 
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PONTOS DAS PROVAS TEÓRICA E DIDÁTICA 

 

Setor: História da Educação Física e Esportes de Campo e de Quadra 

 

1. História da Educação Física no Brasil 

2. Concepções sócio-históricas da Educação Física 

3. A Educação Física na antiguidade clássica  

4. Uso ideológico e político do Esporte na historicidade 

5. Aspectos históricos e evolutivos do Basquetebol, Futebol, Handebol e Voleibol 

6. Fundamentos técnicos do Basquetebol, Futebol, Handebol e Voleibol 

7. Sistemas táticos do Basquetebol, Futebol, Handebol e Voleibol 

8. O processo de ensino-aprendizagem no ensino do Basquetebol, Futebol, Handebol e Voleibol 

9. Aspectos conceituais dos Jogos Esportivos Coletivos 
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NORMAS COMPLEMENTARES PARA A AVALIAÇÃO DAS PROVAS PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO DE CONCESSÃO DE VAGA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ESPORTES DE CAMPO E QUADRA 

 
 

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira, constituída por análise dos 

currículos, é eliminatória. A banca avaliadora informará aos/às candidatos/as se eles/eles /as são 

considerados habilitados ou inabilitados a participarem do certame. O critério a ser levado em 

consideração será a experiência profissional, o conhecimento no campo do concurso e a titulação 

mínima obrigatória de acordo com o edital.  

Na segunda fase, os/as classificados/as na primeira etapa serão submetidos a 1 (uma) prova 

escrita e a 1 (uma) prova didática, sendo eliminatória e classificatória, na ordem apresentada acima.  

Considerar-se-á automaticamente reprovado/a o candidato/a que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) em 

qualquer uma das provas. Tanto a prova escrita quanto a prova didática seguirão o “CALENDÁRIO 

GERAL E HORÁRIOS”.  

A prova escrita terá a duração máxima de 3hs (três horas), sendo os trinta (30) primeiros 

minutos para consulta à bibliografia. Será permitido apenas o uso de textos oficiais, ou seja, livros e 

textos científicos trazidos pelos próprios concorrentes durante este tempo de 30 minutos para 

consulta. Os/as candidatos/as deverão discorrer sobre 1 (um) ponto sorteado ao início da prova ou 

responder à questão formulada pela banca sobre tal ponto. A prova escrita pretende aferir o domínio 

do conteúdo exigido. Neste mesmo dia, os/as candidatos/as realizarão a leitura pública de acordo com 

a ordem de inscrição. Ao final da leitura e computação das notas, serão informadas aos/às 

candidatos/as sua nota e sua continuidade ou não no processo seletivo.  

Para a prova didática, o sorteio de 1 (um) ponto para todos/as os/as candidatos/as será feito na 

sequência e os/as candidatos/as remanescentes ministrarão a aula (prova didática) de acordo com o 

“CALENDÁRIO GERAL E HORÁRIOS”. Todos/as os/as candidatos/as deverão comparecer para a prova 

didática no mesmo horário para assinatura da lista de presença e entrega de material a ser 

apresentado.  

A realização de cada prova didática será feita na sequência e dentro da ordem de inscrição. 

Os/as candidatos/as deverão trazer em três vias o plano de aula contemplando o ponto sorteado. Será 
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disponibilizado datashow aos/às candidatos/as para eventual utilização durante esta avaliação. Os/as 

candidatos/as poderão trazer seus próprios equipamentos. A prova didática será filmada e terá a 

forma de uma aula dita “teórica” com duração mínima de 45 minutos e máxima de 50 minutos. O não 

cumprimento do tempo resulta em desclassificação. 

A prova didática tem por objetivo aferir a capacidade do/a candidato/a em relação ao domínio 

do conteúdo abordado, às técnicas de ensino e ao uso dos recursos de comunicação. Serão 

considerados/as classificados/as e aprovados/as no processo os/as candidatos/as com média igual ou 

superior a 7,0 (sete). O não cumprimento de qualquer um dos critérios acima acarretará na eliminação 

do/a candidato/a.  

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Erik Giuseppe Barbosa Pereira (Presidente da banca) 

Prof. Dr. Rafael Marques Garcia (Membro titular da banca) 

Prof. Dr. Luciano Alonso Valente dos Santos (Membro titular da banca) 

 


