
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
EDITAL Nº 01/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 

Permanente do Vestibular – COPEVE da Universidade Federal de Alagoas 

seleção para os cargos de professores será composta de três fases, a saber:

1. Prova objetiva composta pe

e conhecimentos específicos. No que se refere à disciplina de conhecimentos específicos, as 

questões abordarão conteúdos voltados aos Fundamentos da Educação 

Ensino.  

2. Prova de redação, que abordará uma dissertação sobre um tema contemporâneo relacionado 

à área de atuação do cargo e avaliará a capacidade de análise, expressão e síntese do 

candidato. 

3. Avaliação de títulos, que pontuará os títulos vinculados a educação formal, ed

e experiência do candidato na sua área de atuação.

 

A composição deste processo seletivo considera tanto o conhecimento do profissional na sua área 

de atuação, uma vez que pontua e classifica os candidatos pelos títulos vinculados à sua áre

conhecimento, como considera também o conhecimento do candidato no que se refere 

ensino e as diretrizes da educação, conteúdo fundamental para profissão de professores, que tem 

como principal objetivo a formação de cidadãos.

 

Serão considerados como critérios

formação específica na área, a 

ministrar, a experiência em sala de aula e também 

formação de alunos e cidadãos. 

 

 
Nota técnica retificada em 22/03/2012
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ATENÇÃO CANDIDATOS 
 
 

Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUN

COPEVE da Universidade Federal de Alagoas 

seleção para os cargos de professores será composta de três fases, a saber:

las seguintes disciplinas: português, raciocínio lógico, informática 

e conhecimentos específicos. No que se refere à disciplina de conhecimentos específicos, as 

questões abordarão conteúdos voltados aos Fundamentos da Educação 

que abordará uma dissertação sobre um tema contemporâneo relacionado 

à área de atuação do cargo e avaliará a capacidade de análise, expressão e síntese do 

Avaliação de títulos, que pontuará os títulos vinculados a educação formal, ed

e experiência do candidato na sua área de atuação. 

A composição deste processo seletivo considera tanto o conhecimento do profissional na sua área 

uma vez que pontua e classifica os candidatos pelos títulos vinculados à sua áre

conhecimento, como considera também o conhecimento do candidato no que se refere 

ensino e as diretrizes da educação, conteúdo fundamental para profissão de professores, que tem 

como principal objetivo a formação de cidadãos. 

s de seleção para o cargo professor neste processo seletivo

 formação complementar consistente com a disciplina que irá 

experiência em sala de aula e também o conhecimento do seu papel enquanto ator na 

Maceió, 09 de março de 2012 
 

FUNDEPES / COPEVE-UFAL 

écnica retificada em 22/03/2012 
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FUNDEPES e a Comissão 

COPEVE da Universidade Federal de Alagoas – UFAL informam que a 

seleção para os cargos de professores será composta de três fases, a saber: 

las seguintes disciplinas: português, raciocínio lógico, informática 

e conhecimentos específicos. No que se refere à disciplina de conhecimentos específicos, as 

questões abordarão conteúdos voltados aos Fundamentos da Educação e Didática do 

que abordará uma dissertação sobre um tema contemporâneo relacionado 

à área de atuação do cargo e avaliará a capacidade de análise, expressão e síntese do 

Avaliação de títulos, que pontuará os títulos vinculados a educação formal, educação informal 

A composição deste processo seletivo considera tanto o conhecimento do profissional na sua área 

uma vez que pontua e classifica os candidatos pelos títulos vinculados à sua área de 

conhecimento, como considera também o conhecimento do candidato no que se refere à prática do 

ensino e as diretrizes da educação, conteúdo fundamental para profissão de professores, que tem 

neste processo seletivo: a 

formação complementar consistente com a disciplina que irá 

o seu papel enquanto ator na 


